BURGEMEESTER
VAN JULSINGHATEHUIS

Burgemeester Van Julsinghatehuis is een woonzorgcentrum voor senioren in Delfzijl. Er zijn
zorgappartementen en aanleunwoningen. Zorg op maat, veiligheid en gezelligheid staan
voorop. Het woonzorgcentrum ligt op loopafstand van diverse voorzieningen zoals het bus- en
treinstation, banken, apotheken, en winkelcentra. Op het terrein is een professionele praktijk
voor fysiotherapie met een grote oefenruimte en fitnessapparatuur. Voor onze dementerende
bewoners hebben we een verpleegunit. Per 10 bewoners is er een huiskamer, waar wij hen
gezelligheid en structuur met huiselijke activiteiten aanbieden. Er is een sfeervol restaurant,
waar ook mensen uit de buurt eten. Het adres is: Koningin Wilhelminapark 23, 9934 EH
Delfzijl. Wij hebben onder de regeling van ‘Meedoen’ enkele plaatsen voor een

Assistent woonactiviteiten (m/v)
•
•

Voor 6 maanden
Werktijden en aantal uren in overleg vast te stellen

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: assisteren van de bewoners in de huiskamer op instructie van de vaste medewerker
• de bewoners helpen bij de maaltijden, spullen klaar zetten en opruimen
• de bewoners gezelschap houden, een praatje maken
• met een bewoner een spelletje doen, samen de krant lezen
• met een bewoner een boodschap doen of met een bewoner wandelen
• andere voorkomende werkzaamheden
Gevraagd
• je hebt een warm hart voor ouderen en kunt goed luisteren
• je blijft altijd vriendelijk en gastvrij en vraagt hulp bij een moeilijke situatie
• je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
• je bent eerlijk, betrouwbaar en ziet er netjes uit
Wij bieden
• goede dagelijkse werkbegeleiding
Wil je meer weten?
Bel of mail voor informatie, met één van de jobcoaches van Saaksumborg
Voor contactgegevens kijk op de website van Saaksumborg op de pagina ‘Contact’
Websites: www.julsinghatehuis.nl en www.saaksumborg.nl

