GELOOF JIJ IN HET BELANG VAN AANDACHT VOOR DE RELATIE VAN OUDERS MET HUN UIT HUIS GEPLAATSTE
KINDEREN? EN: KRIJG JE ENERGIE VAN BETEKENISVOL ZIJN?
KOM DAN ALS OUDERBEGELEIDER HET DUSHI TEAM VERSTERKEN!
Bij Dushi Huis werken en leven we met kinderen en jongeren die om wat voor redenen dan ook niet bij hun
ouders kunnen wonen. Ondanks de uithuisplaatsing, is en blijft de relatie met de ouders voor de kinderen en
voor het Dushi Huis fundamenteel. Begrijp jij dat als geen ander en vind je het tijd om op een andere manier
te werken in de jeugdzorg?
Wij zoeken een enthousiaste, ouderbegeleider met:
- Minimaal 2 jaar werkervaring in de jeugdzorg;
- Mbo-opleidingsniveau 4 Jeugdzorg en hbo’ers met relevante opleiding;
- Liefst een hbo werk- en denkniveau;
- Het talent om een veilige, stabiele communicatie met ouders te onderhouden;
- Een ‘hands-on’ mentaliteit, iemand die het overzicht bewaart en een echte doener is;
- De ambitie anders naar de zorg voor kinderen te kijken;
- Zin om de uitdaging aan te gaan in een groeiende organisatie, waarin een meer dan gemiddelde flexibiliteit,
lef en commitment gevraagd wordt;
- De wens om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen.
Taak / Functieomschrijving:
- Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de ouders van de bij Dushi Huis wonende kinderen en hebt
oog voor de kwetsbare en vaak gecompliceerde band;
- Je kan goed omgaan met de balans tussen echte aandacht en empathie aan de ene kant en pragmatische
professionaliteit aan de andere kant.
Dit bieden wij:
- Een uitgebreid trainingsprogramma waarbij alle elementen van de Dushi-methodiek (SKJ-accreditatie: 54,5
punten) worden doorlopen in ons eigen Leerhuis. Tevens veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling.
Arbeidsvoorwaarden:
- Arbeidsvoorwaarden worden in overleg bepaald, net zoals het aantal contracturen.
- Onze financiële middelen worden in de eerste plaats ingezet voor de kinderen en in de
tweede plaats voor de medewerkers.
- Er wordt altijd gestart met een contract van zeven maanden, waarvan één maand proeftijd.
- De kennismakings- en selectiedag is op zaterdag 7 maart 2020 in Arnhem.
Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en beschik je over de gevraagde kwalificaties, ervaring en specifieke
functie-eisen? Stuur dan je cv en een motivatiebrief naar: sollicitaties@dushihuis.nl t.a.v. Christa Biegelaar
o.v.v. Vacature Ouderbegeleider DUSHI HUIS.

Nog andere vragen of graag even telefonisch contact? Neem op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur contact
op met het Dushi Huis, tel. 06-31003801 en neem natuurlijk een kijkje op www.dushihuis.nl

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

