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

Vacature: Pedagogisch medewerker
Locatie: Dushi Huis Spankeren
Bij Dushi Huis werken en leven we met kinderen en jongeren die om wat voor redenen
dan ook niet bij hun ouders kunnen wonen en uit huis zijn geplaatst. Is het voor jou tijd
om op een andere manier in de jeugdzorg te werken? Wij bieden een leef- en
werkomgeving waar dit mogelijk is.
Maak jij van Dushi Huis een thuis voor Maaike?
Maaike is 8 jaar. In die 8 jaar woonde ze al op vijf verschillende plekken. Haar ouders
kunnen niet meer voor haar zorgen, een wens die Maaike nog wel altijd heeft.
Vertrouwen in volwassenen heeft ze allang niet meer, volwassenen komen en gaan in
haar leven. Ze is teleurgesteld in wat het leven haar tot nu toe bracht. Daar dealt ze mee
door zichzelf af te weren wanneer iets ingewikkeld voor haar is, logisch...
Maaike turnt graag, ze is creatief en ze geniet van dieren om haar heen. Ook vindt ze
het leuk om naar school te gaan.
Jij bent een pedagogisch professional die er met aandacht voor Maaike, en de andere
kinderen waar zij mee samen leeft, is. Je bent er voor haar als ze het even lastig heeft,
en je kunt kijken achter haar gedrag. Daarnaast vier je met haar het leven en creëer je
samen met je collega’s haar thuis.
Jij en het Dushi Huis team
Dushi Huis is anders, we willen als gelijken met elkaar omgaan en daarom hebben we
allemaal de functie van Dushi Volwassene. Als Dushi Volwassene is je werk helemaal
gericht op het leven van de kinderen. Dit doe je met het hechte team van volwassenen
met verschillende rollen. Ook werk je nauw samen met onze orthopedagoog,
systeemtherapeut en netwerkbegeleiders. We verwachten dat jij daarin een volwaardige
rol speelt waarbij je jouw pedagogische kennis en ervaring inzet om de kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden en op te voeden.
Een glimp van een werkdag bij Dushi Huis*
Het is vrijdag; bijna weekend, ook voor de kids.
Op weg naar je werk gaan je gedachten al uit naar de dag van vandaag. Je weet voor
een deel al wat je te wachten staat vanuit de weekplanning, die al bekend is.
Samen met je collega start je de middag om 13:00 uur met het doornemen van de
dagplanning. Wie doet wat en wat kunnen jullie samen verwachten? Wat verwacht je
eigenlijk van elkaar en wat heb je nodig om er straks voor de kinderen te kunnen zijn?
Dan ga je op weg naar school om de kinderen op te halen en het weekend in te luiden!
Thuis gaan jullie met elkaar om tafel om even wat te drinken en plannetjes te maken
voor de rest van de dag. Wie helpt er mee koken? Ga je samen sporten, naar de dieren
of ga je de natuur in? Samen maak je een plan.
Tijdens het eten genieten jullie met elkaar van al het heerlijke gezonde eten dat op tafel
staat en tafel je met de kids lekker na. Dit keer met het ‘Dushi spel’!
Sommige kinderen kijken uit naar het belmoment met hun ouders, anderen vinden het
spannend. Je bent er voor hen, met aandacht.
Plezier maken gezien worden kennis delen vooruitdenken lef tonen vertrouwen winnen
aandacht geven verder groeien erbij horen kwaliteit leveren visie ontwikkelen tijd nemen

2
‘s Avonds maken jullie een wandeling, doe je een spelletje, kijken jullie een film, of gaan
jullie lezen, voordat de kinderen naar bed gaan. Je gaat de rust in met elkaar. Zodat de
kinderen na hun bedritueel de dag weer goed kunnen afsluiten.
Als de kinderen op bed liggen, blijft je collega die slaapdienst heeft achter, jij gaat naar
naar huis. Morgen is het weekend, dan start je dienst om 09:00 uur. Je hebt dan de tijd
om wat langer met de kinderen samen te zijn. Met weer een heel nieuw programma.
* roosters en tijden zijn wisselend, dit is een voorbeeld ter illustratie!
Wat je van ons kunt verwachten
Zoals jij met je team voor een thuis zorgt, zorgen wij als Dushi Huis voor jou. Daarom
krijg jij:
●

●

●

Een salaris, afhankelijk van je opleiding, levens- en werkervaring, van minimaal
€ 1.950,- tot maximaal € 2.850,- bruto per maand (bij een fulltime dienstverband
van 36 uur).
Uitgebreide aandacht, ondersteuning en training op je eigen ontwikkelpad en de
ontwikkeling van je team. Waaronder ook onze SKJ geaccrediteerde interne
opleidingen, het praktijkprogramma en de Dushi Methodiek, bij het Dushi
Leerhuis.
Een uitdagende leerzame werkplek waar je elke dag een verschil kunt maken in
het leven van kinderen.

Wat jij meeneemt
●
●
●
●
●
●
●
●

Een afgeronde hbo-opleiding in bijvoorbeeld: SPH, MWD, Toegepaste Psychologie,
Pedagogiek, Social Work.
Een SKJ-registratie of de mogelijkheid deze binnen anderhalf jaar te realiseren bij
indiensttreding.
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.

Zorg jij voor een goed thuis voor Maaike?
Zie jij het zitten om met ons ervoor te zorgen dat Maaike kan bouwen aan haar toekomst
vanuit het thuis bij Dushi Huis? Solliciteer dan direct!
Heb je vragen of wil je reageren
Kijk op www.dushihuis.nl voor meer informatie en/of bel ons op werkdagen via
06-31003801.
Ben je enthousiast over deze vacature en pas jij in het profiel? Mail dan je cv met
motivatiebrief uiterlijk 31 december naar sollicitaties@dushihuis.nl o.v.v. Vacature
DUSHI HUIS SPANKEREN. De digitale kennismaking staat gepland voor 15 januari
2022 .
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