HEYMANSCENTRUM

Het Heymanscentrum is een centrum voor wonen, welzijn en zorg in het zuiden van de stad
Groningen. Hier worden mensen met aandacht en zorg omgeven, als ze niet langer
zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er dagbehandeling voor mensen met beginnende
dementie of psychische problemen. Er zijn specialistische afdelingen voor revalidatie en
palliatieve zorg.
Het Heymanscentrum is een ontmoetingsplek voor bewoners van het huis en uit de wijk. In het
gezellige restaurant is iedereen welkom voor een kopje koffie of een warme maaltijd. Er
worden veel activiteiten georganiseerd. Rondom het huis zijn mooi ingerichte tuinen, een
bewegingstuin en een dierenweide.
Het Heymanscentrum is één van de locaties van Dignis | Lentis. Zie de website www.dignis.nl
voor meer informatie. Het adres: Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen.
Wij hebben een participatiebaan voor een

Assistent Huiskamer Meerzorg (m/v)



16 à 20 – 32 uur in de week
Werktijden in overleg, ook ‘s avonds

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:
 helpen in de huiskamer bij de maaltijden, tafel dekken en opruimen
 helpen op de afdeling, bij het delen van thee en koffie, opruimen van een kamer
 de krant lezen of een andere activiteit doen met een bewoner
 wandelen met een bewoner of samen een boodschap doen
 andere hand- en spandiensten of activiteiten met bewoners
Gevraagd
 je vindt het fijn om met mensen om te gaan
 je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 je bent eerlijk en 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
T
: 06 23056131 / 06 83531753 / 06 22586224
E
: info@saaksumborg.nl
W
: www.saaksumborg.nl
Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen

