Het maken van een nieuw jaarroosters is nog nooit zo leuk en efficiënt geweest! Rooster & co
organiseert ook dit jaar weer het RoosterHotel! Hier combineren we hard werken met een
vakantiegevoel. Roosterexperts zijn aanwezig om u te begeleiden bij het maken van uw rooster.
Een rustige werkomgeving met alle faciliteiten, professionele begeleiding en heerlijk eten worden
in het RoosterHotel gecombineerd! Zelfs overnachten behoort tot de mogelijkheden.

Het doel

U werkt onder begeleiding van
onze roosterexperts aan uw
eigen rooster. De roosterexperts
kunnen zowel inhoudelijke
roosteradviezen geven als
ondersteunen bij softwarevragen.
We beschikken over uitgebreide
kennis van de softwarepakketten
Zermelo, Untis, MasterPlan,
Magister, Somtoday en Foleta.

Data 2021

Het RoosterHotel vindt plaats
op de volgende dagen:
Week 27:
5, 6, 7, 8 en 9 juli 2021
Week 28:
12, 13, 14, 15 en 16 juli 2021
Week 29:
19, 20, 21, 22 en 23 juli 2021
Week 30:
26, 27, 28, 29 en 30 juli 2021

Locatie

Het RoosterHotel vindt plaats bij
Hotel Hoogeveen.
Hotel Hoogeveen bevindt zich op
ongeveer 25 autominuten van
Zwolle.

*Alle data onder voorbehoud van voldoende deelname.

Voorbereiding

Om efficiënt te kunnen werken in het RoosterHotel is het belangrijk dat u beschikt over alle informatie die nodig
is om uw rooster te maken. Ruim van tevoren zal er met alle deelnemers een telefonisch intakegesprek zijn,
waarin wordt besproken welke voorbereidingen getroffen moeten worden voor aanvang van het Roosterhotel.

Dagindeling

De volgende dagindeling wordt aangehouden:
08:00 uur
Ontbijt (voor degene die overnachten)
08:30 uur
Zaal open
09:00 uur
Start begeleiding
12:30 uur
Lunch
17:00 uur
Einde roosteren onder begeleiding
17:00 - 21:00 uur
Mogelijkheid om zelfstandig verder te werken aan uw rooster

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave ontvangen? Neem dan
contact met ons op per mail via info@roosterenco.nl of telefonisch via 088 311 1200.

Volg ons op
www.roosterhotel.nl

www.roosterenco.nl

