Wij zoeken een enthousiaste medewerker in de huishouding
Voor ons Dushi Huis in Ellecom zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker in de huishouding.
Wie zoeken wij?
- Houd jij van schoon en opgeruimd?
- Draai jij je hand niet om voor de was en het schoonmaken en ordenen van een huis waarin 24/7 geleefd
wordt?
- Voel jij je verantwoordelijk voor een schone, opgeruimde, sfeervolle en veilige woonomgeving?
- Wil jij je collega’s ondersteunen bij het ochtendritueel in het huis?
- Ben jij een harde werker die van aanpakken weet, een echte doener?
- Ben jij enthousiast, gastvriendelijk en representatief?
- Ben jij ruim en flexibel inzetbaar doordeweeks?
Dit bieden wij:
- Een werkweek van drie, vier of vijf ochtenden per week;
- Werken in een inspirerende omgeving waar 24/7 geleefd wordt met kinderen en saaiheid is uitgesloten;
- Een uitgebreid trainingsprogramma waarbij alle elementen van de Dushi methode worden doorlopen in ons
eigen Leerhuis.
Arbeidsvoorwaarden:
- Arbeidsvoorwaarden worden in overleg bepaald. Contracturen zullen 10 à 15 uur per week zijn en het salaris
het wettelijk minimumloon.
- 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.
Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd en beschik je over de gevraagde kwalificaties, ervaring en specifieke functie-eisen? Stuur
dan je cv en een motivatiebrief dan vóór 14 september naar: sollicitaties@dushihuis.nl t.a.v. Maurits van
Ravesteijn o.v.v. Vacature DUSHI HUIS HUISHOUDING .
De eerste ronde bestaat uit een kennismakingsgesprek op donderdag 17 september 2020.
Neem voor meer informatie over de vacature op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur contact op met het
Dushi Huis, tel. 06-31003801 en vraag naar Maurits van Ravesteijn. Of neem 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

