
   

ZERNIKE JUNIOR-COLLEGE  
Helperbrink - Van Houtenlaan 

      

 
 
 

 
 

    
 

    
 

Het Zernike Montessori Junior College staat aan de Helperbrink. Er is een nevenlocatie aan 
de Van Houtenlaan. De school is er voor de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs.  
Van de leerlingen wordt een actieve werkhouding verwacht. Wij vinden het belangrijk dat 
leerlingen goede studieresultaten behalen. Het Junior College is een cultuurprofielschool. 
Want wij vinden het ook belangrijk dat leerlingen vroeg in contact komen met kunst en 
cultuur.  Zij kunnen zo hun andere talenten ontwikkelen. Leerlingen komen in contact met 
aantrekkelijke vormen van vrijetijdsbesteding op sportief, cultureel en studieus gebied.  
Het adres: Helperbrink 30, 9722 EP Groningen. 
Wij hebben een participatiebaan voor de nevenlocatie aan de Van Houtenlaan. 

  

Assistent conciërge (m/v) 
 16 à 20 – 32 uur in de week  
 Werktijden van 9.15 uur tot 14.30 uur 

 
Voor wie 

 voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn 

 om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt 

 om jouw toekomstperspectief te vergroten 
 
Taken  

 School openen en sluiten, koffie/thee zetten 

 Absentielijst bij houden, te laat briefjes maken en doorgeven aan locatie Helper Brink 

 Zorg dragen voor de gemeenschappelijke ruimte  

 Telefoon beantwoorden, voorraden bijvullen 

 Leerlingen opvangen en ondersteunen waar nodig bijvoorbeeld bij keuzewerktijd. 

 Plein netjes houden, leerlingen aanspreken op gedrag 

 andere hand- en spandiensten, een boodschap doen 
 
Gevraagd 

 je gaat graag met pubers om en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden 

 je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

 je bent eerlijk en betrouwbaar  
 

Wij bieden 
goede dagelijkse werkbegeleiding  
 
Wil je meer weten? 

 Bel of mail voor informatie, met één van de trajectbegeleiders van Saaksumborg  
 T : 06 23056131 / 06 83531753 / 06 22586224 

E : info@saaksumborg.nl  
 W : www.saaksumborg.nl   

Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen 

mailto:info@saaksumborg.nl

