
 
 

ZIT ZORGEN VOOR KINDEREN IN JE BLOED EN KRIJG JE ENERGIE VAN 

BETEKENISVOL ZIJN? 

KOM DAN ONS DUSHI TEAM VERSTERKEN! 

 

Wij zoeken een vroege vogel/ spitsuurexpert / broodtrommelspecialist / 

gangmaker / rustbewaarder voor Dushi Huis Dordrecht! 

 

 

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. Misschien ben jij die 

enthousiaste en opgeruimde vroege vogel die wij tijdelijk zoeken voor Dushi Huis 

Dordrecht. 

 

Wat zijn je taken?  

Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend verwachten wij jouw hulp tussen 07.00-09.00 

uur. Samen met de pedagogisch medewerker start jij de dag op. Dushi Huis Dordrecht 

zorgt voor acht kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar die niet meer thuis kunnen 

wonen. Dushi Huis biedt hen een langdurige en veilige woonplek.  

 

De drie jongste kinderen moeten vooral nog begeleid worden in de ochtend voor het 

naar school gaan. Dit betekent: samen ontbijt maken, begeleiden bij het ontbijt en het 

klaarmaken voor school. Van haren kammen, tandenpoetsen tot het klaarmaken van de 

rugtassen met de lunchboxen en gym- of zwemspullen. De pedagogisch medewerker of 

jij brengen de kinderen naar school.  

 

Wie zoeken wij? Iemand die: 

• Het leuk vindt in spitstijd de rust te bewaren. 

• Zijn of haar hand niet omdraait voor het doen van vier dingen tegelijk.  

• Zich verantwoordelijk voelt voor een vrolijke start van de dag in een sfeervolle en 

veilige woonomgeving. 

• Graag de kinderen bijstaat bij het ochtendritueel in het huis. 

• Van aanpakken weet en een echte doener is. 

• Enthousiast, gastvriendelijk en representatief is. 

• In bezit is van rijbewijs B en woonachtig is in de regio. 

 

Dit bieden wij  

• Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend de dag in gezamenlijkheid starten. 

• Werken in een inspirerende omgeving waar 24/7 geleefd wordt met kinderen en 

saaiheid is uitgesloten. 

• Bij gebleken geschiktheid en interesse voor huishoudelijke taken kan sprake zijn 

van uitbreiding. Dan volgt een uitgebreid trainingsprogramma waarbij alle 

elementen van de Dushi Methodiek worden doorlopen in ons eigen Leerhuis.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Arbeidsvoorwaarden worden in overleg bepaald.  

• Salaris volgens het wettelijk minimumloon. 

 

Informatie en sollicitatie  

Ben je geïnteresseerd in deze functie en beschik je over de gevraagde kwalificaties, 

ervaring en specifieke functie-eisen? Stuur dan je cv en een korte motivatiebrief o.v.v. 



Tijdelijke Vacature ondersteuning ochtendritueel Dordrecht zo snel mogelijk 

naar: sollicitaties@dushihuis.nl t.a.v. Maurits van Ravesteijn. Neem voor meer informatie 

over de vacature op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur contact op met Dushi Huis, 

tel. 06-31003801 en vraag naar Maurits van Ravesteijn. 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 

http://www.dushihuis.nl/

