
 

 

 
Mee-werker Naaiatelier 
 
Algemene Informatie 
Wij zoeken creatieve mee-werkers die ons willen ondersteunen in de werkzaamheden voor het 
maken van leuke dingen voor de Cosis shop. Ben je creatief, kun je breien/haken/naaien of ben 
je bereid dit te leren? Dan ben je van harte welkom! Je werkt aan je eigen projecten, of we maken 
samen hetzelfde project, dit kan in overleg. Samen met de aanwezige begeleiding en 
enthousiaste vrijwilligers maken we te veel om op te noemen, kom gerust eens een kijkje 
nemen! 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Creatief bezig zijn met handwerken (haken, breien of op de naaimachine). Of misschien 
wil je dit nog leren: dat kan ook! 

• Samen zorgen we voor een gezellige werksfeer onder het genot van een kopje koffie 
• Je werkt zelfstandig of samen met begeleiding aan mooie producten te maken voor de 

Cosis Shop 
• Creatief bezig zijn in het meedenken, jij bent deel van het proces met wat er in de winkel 

komt te liggen. Jouw ideeën worden zeer gewaardeerd! 
• Opruimen van je eigen gebruikte materialen aan het eind van het dagdeel 

 
Wat vragen we van jou? 

• Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ- indicatie 
• Je kunt samenwerken en zelfstandig werken  

• Je vraagt om hulp wanneer je dit nodig hebt 

• Je wilt je collega's meehelpen waar dit nodig is en als dit lukt 

• Je bent creatief of wilt dit graag ontwikkelen 

• Je bent gemotiveerd om leuke dingen te maken voor de winkel 

 
Wat bieden we jou? 

• Een gezellige sfeervolle werkplek  
• Professionele begeleiding aanwezig op elk dagdeel.  
• Ondersteuning op maat  
• De kans om jezelf creatief te ontwikkelen 

 
Werktijden/werkdagen: 
Maandag morgen 09.00 tot 12.00 uur. Maandag middag 13.00 tot 15.30 uur. Dinsdag morgen 
09.00 tot 12.00 uur. Dinsdag middag 13.00 tot 15.30 uur. Woensdag morgen 09.00 tot 12.00 uur. 
Woensdag middag 13.00 tot 15.30 uur. De werkdagen worden in overleg afgesproken. 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:  
Naam:                 Annaleen Ronda 
Telefoonnummer: 0617115788  
E-mailadres:                 Annaleen.Ronda@cosis.nu             


