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De Borgmanschool heeft vier locaties op verschillende plekken in de binnenstad van Groningen. 
De school staat open voor alle kinderen ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of 
culturele achtergrond. De school heeft een rijke historie en speelt volop in op interessante 
vernieuwingen in het onderwijs. Zo is de Borgmanschool een academische basisschool. Het 
motto: “Leren op maat is waar de Borgmanschool voor staat”.  
De locatie Vinken is een gebouw met binnenin een intieme sfeer en buiten een authentieke 
uitstraling. Het schoolplein, achter de St.Franciscuskerk, is ruim en heeft allerlei speelobjecten. 
De locatie heeft 12 lokalen verdeeld over twee verdiepingen en een gymzaal. Er wordt 
lesgegeven aan de groepen 1 t/m 8. Het adres: Vinkenstraat 1, 9713 TA Groningen. 
Wij hebben een participatiebaan voor een  

 

Assistent conciërge (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  

 kleine klusjes, kopieerwerk, licht administratief werk, eventueel de telefoon opnemen 

 klaarzetten van ruimtes en afruimen na afloop 

 algemene ruimten, buitenom en het schoolplein netjes houden 

 koffie/thee zetten, andere hand en spandiensten, een boodschap doen 

 eventueel: een eigen project, in overleg (natuur, techniek, creativiteit enz). 
 
Gevraagd 

 je bent handig met kleine klusjes 

 je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

 je bent eerlijk en betrouwbaar en kunt goed met kinderen omgaan 
 

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    
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