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’t Vinkhuys is een Multi-Functioneel Centrum, in de wijk Vinkhuizen, Groningen. 
Het centrum biedt onderdak aan verschillende clubs en verenigingen en verhuurt zalen aan 
bedrijven en instellingen. Daarbij organiseert ’t Vinkhuys een breed scala aan activiteiten, voor 
jong en oud. Denk hierbij aan cursussen schilderen en tekenen; taalcursussen; yoga; gym; 
bridge; computercursussen, kinderactiviteiten, sport en spel; huiswerkbegeleiding.  
’t Vinkhuys is een sfeervolle locatie en er  is veel gedaan om de authentieke sfeer te bewaren. 
Kijk maar eens naar de namen van de zalen. Zo kun je genieten van een zakelijke lunch in de 
Pronkkamer, een training geven in de Korenzolder of een conferentie organiseren op de Deel.  
Adres: Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen.  
 
Wij hebben een participatiebaan voor een  
 

Assistent activiteiten (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 ’t Vinkhuys assisteren bij (mede afhankelijk van interesse) 

 het uitvoeren van activiteiten 

 zaal klaarmaken en spullen klaar zetten en na afloop weer opruimen 

 deelnemers aan activiteiten begeleiden  

 meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten 

 andere hand- en spandiensten  
 

Gevraagd 

 je bent creatief en kunt organiseren 

 je hebt gevoel voor mensen  

 je bent flexibel 

 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  
 T : 06 57347287 / 06 23056131 / 06 83531753 / 06 22586224 
 E : info@saaksumborg.nl  

W : www.saaksumborg.nl  
 Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen    

mailto:info@saaksumborg.nl

