
 

 

Mee-werker ondersteunende dienstverlener voor woonzorgcentrum Parkheem 
Parkheem Stadskanaal is een modern woonzorgcentrum. Hier wonen mensen die zorg nodig 
hebben vanwege een lichamelijke beperking of dementie. Parkheem biedt kleinschalig wonen 
voor mensen met dementie. Parkheem ligt in de woonwijk Parkwijk, op loopafstand van het 
park en het centrum van Stadskanaal. 
Cosis biedt jobcoachplekken in het restaurant waarin je ondersteunende taken/werkzaamheden 
verricht. Je werkt zelfstandig en krijgt ondersteuning  van WDL-begeleiding van Cosis die je op 
afstand begeleid en regelmatig langskomt op je werkplek. In het restaurant heb je een vast 
aanspreekpunt van Meander die de dagelijkse werkzaamheden met je bespreekt. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Restaurant schoonmaken 
• Tafels dekken 
• Afwas doen 
• Uitserveren van maaltijden 
• Werken volgens de HACCP-richtlijnen 

 
Wat vragen we  van jou? 

• Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ-indicatie 
• Dat je goede werknemersvaardigheden beheerst 
• Je kent de regels mbt vakantie, verzuim en op tijd te komen. Je weet welk gedrag en 

welke vaardigheden horen bij een goede werkhouding voor een werknemer 
• Je weet op een goede manier iets te bespreken 
• Je kan met kritiek omgaan 
• Je kan goed samenwerken met collega’s en begeleiding 
• Je kan zelfstandig werken 
• Je kan goed met mensen omgaan 
• Je ziet er verzorgd uit en bent het visitekaartje van Parkheem 
• Je kan zelfstandig taken uitvoeren zonder begeleiding en/of begeleiding op de 

achtergrond ( na inwerkperiode) 
• Je hebt een HACCP-certificaat of bent bereidt deze te verkrijgen via Cosis 

 
Wat bieden we jou? 

• Een leuke en gezellige werkplek 
• Een werkplek waarin je je kunt ontwikkelen en eventueel doorgroeien 
• Je krijgt ondersteuning van WDL-begeleiding van Cosis en binnen Parkheem heb je een 

vaste medewerker die jouw aanspreekpunt is 
 
Werktijden/Werkdagen: 
Er wordt gewerkt van dinsdag tot en met vrijdag (in de toekomst ook de maandag) 
De werktijden zijn van 09:00 uur tot  15:30 uur 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:  
Naam:                                       Ria Potze 
Telefoonnummer:                06-83277731 
Emailadres:                            r.potze@cosis.nu 
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