COSIS
De Confiance I

COSIS ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is dat de
cliënt de regie over haar of zijn leven voert. Een leven dat past bij de individuele
mogelijkheden, wensen en ambities. COSIS werkt vanuit zorgposten. Zorgposten sluiten aan
bij het netwerk van de cliënt en werken samen met instellingen en vrijwilligers uit de buurt.
In De Confiance wonen cliënten van COSIS samen met andere bewoners. Iedere cliënt heeft
een eigen appartement. Confiance I is op de eerste etage. Hier wonen tien oudere cliënten
met een intensieve zorgvraag. De cliënten doen mee aan activiteiten in het dienstencentrum in
hetzelfde gebouw of elders. Het adres: Kochstraat 1-26, 9728 KA Groningen.
Wij hebben een participatiebaan voor een

Ondersteuner woonactiviteiten – intensief (m/v)
•
•

16 à 20 – 32 uur in de week
Werktijden in overleg

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 bij huishoudelijk werk en de dagbesteding, zoals
• Koffie/thee drinken met de bewoners
• wandelen met bewoners, ook met bewoners in een rolstoel (zwaar)
• de was strijken en vouwen en bewoners hierbij betrekken
• een spelletje doen met bewoners of andere belevingsgerichte activiteiten
• helpen met opruimen, schoonmaken en andere hand en spandiensten
Gevraagd
• je bent betrouwbaar en ziet er verzorgd uit
• je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperkingen
• je moet zelfstandig kunnen werken
Wij bieden
• goede werkbegeleiding
• instructie over de omgang met de cliënt
Wil je meer weten?
Bel of mail voor informatie, met één van de trajectbegeleiders van Saaksumborg
T
: 06 57347287 / 06 23056131 / 06 83531753 / 06 22586224
E
: info@saaksumborg.nl
W
: www.saaksumborg.nl
Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen

