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

VACATURE AFSTUDEERONDERZOEK
FINANCE & CONTROL (BEDRIJFSECONOMIE)

Bij het Dushi Huis werken en leven we met kinderen en jongeren die om wat
voor redenen dan ook niet bij hun ouders kunnen wonen.
Wij bieden een plek voor een student om een afstudeeronderzoek te doen op
het volgende vraagstuk:

● Welke capaciteit moet je inzetten om een (nieuw) huis zo efficiënt mogelijk te
draaien?

● Maak een analyse van de huidige huizen en leg deze langs de ideale
capaciteitsplanning.

● Schrijf een adviesrapport hoe bovenstaande in de huidige huizen geoptimaliseerd
kan worden.

● Hoe kan Dushi een efficiencyslag maken rondom het huidige bedrijfsproces van
roosteren, urenlijsten en registraties? Waardoor zorg voor de kinderen
gewaarborgd is en de belastbaarheid van de Dushi Volwassenen in balans.

● Hoe haal je hier de gewenste managementinformatie uit?

Wij zoeken een student:
● 4e jaars HBO finance & control (bedrijfseconomie)
● Je bent analytisch, onderzoekend en integer
● Je past in een informele kleinschalige bedrijfscultuur
● Ondernemend, zelfstandig (je werkt ook vanuit huis!) en wil graag leren
● Mondeling en schriftelijk een kei!
● Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij jou?
● Een inspirerende afstudeerplek, in een groeiende zorgorganisatie waar geen dag

hetzelfde is;
● Een eigen Dushi praktijkbegeleider die jou begeleidt in je leertraject;
● Een stagevergoeding.

Heb je vragen of wil je reageren?
Kijk op www.dushihuis.nl voor meer informatie en/of bel met Gijs Gommers op
werkdagen 06 15 13 24 72

Ben je enthousiast over deze vacature en pas jij in het profiel? Mail dan je cv met
motivatiebrief vóór 31 augustus naar  praktijkleren@dushihuis.nl o.v.v. Vacature F&C.

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


