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

Wij zoeken een Leerling Pedagogisch Medewerker voor het Dushi Huis in Spankeren
Bij Dushi Huis zijn we altijd op zoek naar mensen zoals jij! Leergierig, zelfstandig en enthousiast. Jij
vindt het een uitdaging om het vak te leren in een omgeving waar geen enkele dag hetzelfde is. Je
bent gemotiveerd om ervaringen op te doen om een professionele pedagogisch medewerker te
worden. Je wilt graag een verschil maken en bijdrage leveren aan de zorg, opvoeding en ontwikkeling
van kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen. Dan hebben wij DE leerwerkplek voor jou.

Wat ga je doen?
In het Dushi Huis ben je met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en ontwikkeling van de
kinderen en werk je volgens de Dushi-methodiek. Een onderdeel hiervan is het leefklimaat en het werken in
verschillende rollen. Van planner, sfeermaker en moeder/vader tot netwerker.

Wat breng jij mee:
- Je gaat of volgt de BBL route volgen van de MBO opleiding GPM niveau 4;
- 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 bent ruim en flexibel inzetbaar, zowel doordeweeks als in het weekend, incl. slaapdiensten;
- Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit, bewaart overzicht en bent een echte doener;
- Je hebt de ambitie om anders naar de zorg voor kinderen te kijken;
- Je hebt de wens je persoonlijk te blijven ontwikkelen;
- Je hebt zin om de uitdaging aan te gaan in een groeiende organisatie, waarin een meer dan
gemiddelde flexibiliteit en commitment gevraagd wordt;

Dit bieden wij:
- Een inspirerende leer-werk omgeving waarin 24/7 geleefd wordt met kinderen en saaiheid is uitgesloten;
- Een uitgebreid trainingsprogramma waarbij alle elementen van de Dushi-methodiek worden doorlopen in ons
eigen Leerhuis;
- Een arbeidsovereenkomst gedurende jouw opleiding van 28 tot 32 uur en uren voor studie;
- Je eigen Dushi praktijkbegeleider in het huis en een betrokken praktijkopleider;
- Onze financiële middelen worden in de eerste plaats ingezet voor de kinderen en in de tweede
plaats voor de medewerkers.

Informatie en sollicitatie:
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar: praktijkleren@dushihuis.nl
t.a.v. Karin Denekamp.

Neem voor meer informatie over de vacature contact op met onze praktijkopleider, Karin Denekamp
via 06-46764282, 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


