EELDERBAAN

Dierenweide – Kiosk/Horeca

De Eelderbaan is een dierenweide van de Stichting Dierenweides Groningen, opgericht door
De Zijlen. De Zijlen ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij hoort het
ook het aanbieden van dagbesteding en werk, zoals in Eelderbaan.
Eelderbaan is een gezellige dierenweide met konijnen, cavia’s, muizen, geiten en pony’s. Er
komen veel kinderen op bezoek uit de wijk met hun ouders of grootouders. Er is een kiosk,
met terras, waar bezoekers koffie en thee kunnen drinken en wat lekkers kunnen kopen. Er is
veel mogelijk: ritjes maken op een pony, rondleidingen om iets te leren, kinderfeestjes.
Eelderbaan ligt in Vinkhuizen. Het adres is Kornalijnlaan 7, 9743 JK Groningen. Wij hebben
een participatiebaan voor een

Assistent dagbesteding / secretariaat (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: de medewerkers van De Zijlen assisteren bij (mede afhankelijk van interesse)
• begeleiding van de deelnemers aan de dagbesteding, bij alle voorkomende activiteiten.
zoals verzorgen van de dieren, schoonhouden van stallen / ruimten, een spelletje doen, in
de kiosk/horeca meewerken met bedienen
• secretariële ondersteuning van de leiding, zoals het opnemen van de telefoon, facturen
inschrijven, kas opmaken
• andere hand- en spandiensten
Gevraagd
• je hebt gevoel voor mensen met een verstandelijke beperking
• je bent flexibel en geduldig en je hebt gevoel voor administratie en organisatorische taken
• 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 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

