
ZIT ZORGEN VOOR KINDEREN IN JE BLOED EN KRIJG JE ENERGIE
VAN BETEKENISVOL ZIJN? KOM DAN ONS DUSHI TEAM VERSTERKEN!

VACATURE Volwassene Dushi Huis Doetinchem
Bij Dushi Huis werken en leven we met kinderen en jongeren die om wat voor
redenen dan ook niet bij hun ouders kunnen wonen. Om hen te ondersteunen
zoeken we mensen die van aanpakken weten en die van een uitdaging houden.
Ben jij hiervoor geknipt? Vind je het ook tijd om op een andere manier in de
jeugdzorg te werken en zoek je een leef- en werkomgeving waar dit mogelijk
is? Lees dan snel verder!

In Doetinchem zoeken wij een volwassene met:
● Minimaal 2 jaar werkervaring in de jeugdzorg.
● Een pedagogische opleiding afgesloten met een diploma, het liefst op HBO, en

minimaal op MBO niveau 4.
● Het talent een veilige, stabiele en liefdevolle leefomgeving te creëren.
● Ruime en flexibele inzetbaarheid, zowel doordeweeks als in het weekend en je

bent bereid om slaapdiensten te draaien.
● Een ‘hands-on’ mentaliteit, je bent een doener die het overzicht kan bewaren.
● 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 en commitment gevraagd wordt.
● De wens om je persoonlijk te blijven ontwikkelen.

Wat ga je doen?
● Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en ontwikkeling van

de kinderen in een Dushi Huis en werkt hierbij volgens onze Dushi-methodiek.
● Het leefklimaat en het werken in verschillende rollen (bijvoorbeeld: planner,

netwerker, sfeermaker moeder/vader) zijn hierbij belangrijke onderdelen.
● Je werkt onregelmatig! Dit hangt af van de juiste ondersteuning aan het kind.

Wat bieden wij jou?
● Een uitdagend en rijk leven met kinderen die jouw hulp en aandacht meer dan

nodig hebben.
● Wonen en werken in een inspirerende omgeving waar 24/7 geleefd wordt en

saaiheid is uitgesloten.
● Een uitgebreid trainingsprogramma waarbij je alle elementen van de

Dushi-methodiek (SKJ-accreditatie: 54,5 punten) doorloopt in ons eigen Leerhuis.

Welke afspraken maken we?
● De arbeidsvoorwaarden en het aantal contracturen bepalen we in overleg.

Hierbij vinden wij het belangrijk dat onze financiële middelen in de eerste plaats
worden ingezet voor de kinderen en in de tweede plaats voor de volwassenen.

● We starten met een jaarcontract waarvan één maand proeftijd.

Heb je vragen of wil je reageren?
Kijk op www.dushihuis.nl voor meer informatie en/of bel ons op werkdagen tussen 09.00
en 12.00 uur via 06-31003801.Ben je enthousiast over deze vacature en pas jij in het
profiel? Mail dan je cv met motivatiebrief uiterlijk 22 augustus naar
sollicitaties@dushihuis.nl o.v.v. Vacature DUSHI HUIS DOETINCHEM.
De kennismaking staat gepland voor zaterdag 11 september.

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


