WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
IN DE MEEST INNOVATIEVE JEUGDZORGORGANISATIE VAN NEDERLAND!
#DUSHIHUIS
Een Dushihuis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens de Dushi
Methodiek. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een
(ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen
meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Deze kinderen kunnen ook een verstandelijke
beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. De meeste kinderen
hebben, voordat ze in het Dushihuis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.
Wij zijn op zoek naar een collega die zich verbonden voelt met onze grondtoon: plezier maken; gezien worden;
erbij horen; vertrouwen winnen; aandacht geven; kwaliteit leveren; verder groeien; visie ontwikkelen; tijd
nemen; kennis delen en vooruit denken
Wie zoeken wij?
Heb jij nog geen ervaring in de jeugdzorg, maar wel de wil en het lef om de uitdaging aan te gaan dan ligt hier
je kans! Ben je net afgestudeerd of wil je een swith maken, dan ben je bij Dushi aan het juiste adres.
Wij hebben namelijk een eigen Leerhuis met onze geaccrediteerde opleiding in de Dushi methodiek.
Ben jij HBO geschoold?
Ben jij een dwarsdenker/anders denker/out of the bo(k)x denker?
Ben jij een doorzetter en oplossingsgericht?
Ben je ruim en flexibel inzetbaar doordeweeks en in het weekend, incl. slaapdiensten?
Ben je een doener? Een persoon met een ‘hands-on’ mentaliteit? Kun jij het overzicht bewaren?
En zie je het als een uitdaging werkzaam te zijn in een groeiende innovatieve organisatie, waarin een
meer dan gemiddelde flexibiliteit en commitment gevraagd wordt?
Wat bieden wij?
- Een uitdagend en rijk leven met kinderen in een inspiratievolle (werk)omgeving
- Een uitgebreid trainingsprogramma waarbij alle elementen van de Dushi methode worden doorlopen in ons
eigen Leerhuis
- Lerend werken, waarbij je praktijkervaring op de werkvloer opdoet, met daarnaast een opleiding.
- Een mogelijkheid tot groei in je persoonlijke ontwikkeling en een andere kijk op de zorg voor kinderen
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden in overleg bepaald, zo ook het aantal contracturen en er wordt altijd gestart met
een contract van een zeven maanden, waarvan één maand proeftijd. Wij bieden een basissalaris, maar vragen
van jou ook een investering in jezelf. Een E-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd en beschik je over de gevraagde kwalificaties, ervaring en specifieke functie-eisen?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: sollicitaties@dushihuis.nl t.a.v. Jan Willem van Rossum.
O.v.v. Vacature DUSHI HUIS
Voor meer informatie over de vacature kun je op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur contact opnemen met
Kantoor (tel 06-31003801) of neem een kijkje op onze website www.dushihuis.nl

plezier maken gezien worden
kennis delen vooruit denken
lef tonen vertrouwen winnen aandacht geven verder groeien
erbij horen kwaliteit leveren visie ontwikkelen
tijd nemen

