Voor de Dushi Huizen in Den Haag, Dordrecht, Spankeren, Ellecom en
Doetinchem zoeken we per september 2022
leergierige en enthousiaste stagiair(e)s!
Bij Dushi Huis werken en leven we met kinderen en jongeren die om welke redenen dan ook niet bij
hun ouders kunnen wonen. Op dit moment hebben wij zes Dushi Huizen op verschillende locaties in
Nederland.
Wij zoeken:
Een 3e jaars student GPM niveau 4, Maatschappelijke Zorg PBSD niveau 4 en een 3e of 4e jaars HBO
SW. Dit breng je mee:
● Je hebt affiniteit met de doelgroep.
● Je hebt een actieve, lerende houding en staat open voor feedback.
● Je wilt het maximale uit je studie en jezelf halen.
● Je hebt de wens je persoonlijk te blijven ontwikkelen.
● Je hebt het talent om een veilige, stabiele en liefdevolle
leefomgeving te creëren.
● Je komt minimaal 3 dagen per week stagelopen en bent bereid om in
een weekend en tijdens vakanties een dienst mee te draaien.
● Je beschikt over een ‘hands-on’ mentaliteit en bent een echte
doener.
● Ook heb je de ambitie om anders naar de zorg voor kinderen te
kijken.
Dit bieden wij:
● 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 leerplek waarin wij volgens de Dushi-Methodiek samen leven met onze kinderen.
● Een uitgebreid trainingsprogramma waarbij alle elementen van de Dushi-methodiek worden doorlopen in
ons eigen Leerhuis.
● Je eigen Dushi praktijkbegeleider in het huis en een betrokken praktijkopleider.
Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je cv en een motivatiebrief naar: praktijkleren@dushihuis.nl
t.a.v. Karin Denekamp. O.v.v. Stagiaire DUSHI HUIS + de locatie waar je stage zou willen lopen.
En neem een kijkje op onze website 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

