SKSG
Diverse locaties

SKSG biedt al 115 jaar hoogwaardige professionele kinderopvang in Groningen en de regio. Dit
doen we met veel plezier en compassie aan circa 4000 klanten en zo’n 6000 kinderen. Niet voor
niets zijn we de grootste in kinderopvang in Noord-Nederland. Onze kinderopvang biedt voor
kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving waar ze kunnen spelen, ontdekken en
bewegen. Het personeel van SKSG staat garant voor kwaliteit! Onze kinderen en ouders staan
voorop. Bij ons staan de volgende kernwaarden centraal: toonaangevend; ontwikkelend;
uitdagend; comfortabel. Wij hebben voor meerdere KDV en BSO locaties van SKSG, o.a. in de
wijken Oosterpark, Helpman, Stadspark, de Wijert en Hoogkerk een participatiebaan voor een

Assistent kind-centrum (m/v)
•
•

16 à 20 – 32 uur in de week
Werktijden in overleg, verdeeld over minimaal 3 dagen

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
• Kinderen halen en brengen - van en naar school en eventueel naar activiteiten
• Kinderen helpen op aanwijzing van de pedagogisch medewerkers
• Licht huishoudelijke taken en allerlei hand -en spandiensten bij activiteiten en met kinderen
• Assisteren bij voorschoolse opvang en overblijven (TMO)
• Soms vinden de werkzaamheden plaats op meerdere locaties
Gevraagd
• affiniteit (eventueel ervaring) met het werken met kinderen
• affiniteit met licht huishoudelijke taken
• sportieve en actieve houding, flexibiliteit, en gemotiveerd om aan te pakken en te leren
Wij bieden
• goede dagelijkse werkbegeleiding, in een dynamische omgeving
Wil je meer weten?
Bel of mail voor informatie, met één van de jobcoaches 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

