COSIS
De Kleine Beer
Kinderdagcentrum

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.
Kinderen tot 18 jaar maken gebruik van het Kinderdagcentrum de Kleine Beer. Zo’n 48
kinderen bezoeken ons iedere week. We werken met groepen van 5 tot 9 kinderen. De
groepen zijn ingedeeld op leeftijd en op de mogelijkheden van de kinderen. Het voornaamste
doel is het bevorderen van hun ontwikkeling op allerlei gebieden, zoals communicatie, spel en
bezigheden, motoriek en zelfredzaamheid. Iedere groep heeft een eigen programma.
Er zijn zes groepsruimten. Het kinderdagcentrum heeft twee speelruimtes, een zwembad, een
gymzaal, een luchtkussen, muziekruimte en een speeltuin.
Het adres: Goeman Borgesiuslaan 37, 39722 VH Groningen
Wij hebben een participatiebaan voor een

Assistent kinderdagcentrum (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 de dagbesteding, zoals
• kinderen ondersteunen bij de maaltijden, bij koffie/thee drinken
• kinderen begeleiden bij belevingsgerichte activiteiten, aandacht voor de kinderen
• helpen met klaarzetten van materialen, opruimen en schoonmaken
• overige voorkomende werkzaamheden
Gevraagd
• je bent betrouwbaar en ziet er verzorgd uit
• je hebt gevoel voor omgaan met mensen die beperkingen hebben
• 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
Voor contactgegevens kijk op de website van Saaksumborg op de pagina ‘Contact’
E
: info@saaksumborg.nl
W
: www.saaksumborg.nl
Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen

