VACATURE

WERK ER
GE HANDICA P T E K IND EREN (V)
Frontiers is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met meer dan
duizend werkers van 50 verschillende nationaliteiten. Met liefde en respect nodigen we
alle moslimvolken uit om Jezus te volgen. Dit doen onze werkers in ruim 50 landen in de
moslimwereld. Ongeziene en onbereikte moslimvolken krijgen hierbij nadruk.
Op dit moment werken ongeveer 40 Nederlanders voor lange termijn in de moslimwereld.
Zij werken op verschillende manieren, bijvoorbeeld als ondernemer, hulpverlener, docent
of in loondienst. Dit gebruiken ze om relaties op te bouwen en hun leven en geloof te
delen met moslims.
• accuraat en communicatief vaardig

Voor een team in Noord-Afrika zijn we op zoek naar een:

Werker gehandicapte kinderen (v)
longterm / shortterm
WAT GA JE DOEN?

Je wordt deel van het team in Noord-Afrika (mix van Nederlanders, Duitsers en
Amerikanen) en gaat samen met teamlid Eva werken met lokale gehandicapte kinderen.
Je werkt vanuit een NGO en bent in contact met de kinderen, de ouders en docenten van
de kinderen. Samen met het team bouw je aan Gods Koninkrijk in Noord-Afrika.

Met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken uit om Jezus te volgen.

EEN OF MEER VAN DEZE SKILLS VEREIST:

•
•
•
•

Ervaring en/of opleiding in het geven van speciaal onderwijs.
Opleiding in fysio- of ergotherapie.
Opleiding in massagetherapie of andere therapie.
Opleiding in verpleegkunde, medische opleiding.

WELKOME SKILLS DAARNAAST:

•
•
•

Fotografie / videoskills.
Goed kunnen schrijven.
Kinderopvang / onderwijs.

WIE BEN JE?

•
•
•
•
•

Je maakt graag deel uit van een (multicultureel) team.
Je bent bereid om je te verdiepen in de plaatselijke taal en cultuur.
Kennis van Frans of Engels is een pré
Je staat open voor coaching binnen het team.
Een stevig geloofsfundament en liefde voor moslims zijn essentieel.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Onze werkers worden veelal uitgezonden naar moeilijke gebieden waar omstandigheden
soms fysiek zwaar en cultureel uitdagend zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat
longtermers goed worden voorbereid en deelnemen aan een uniek trainingsprogramma
van 1,5 a 2 jaar. Zij krijgen tools aangeboden die ze nodig hebben om effectief te kunnen
dienen in cross-culturele situaties en onbereikte gebieden.
Je hebt een kerk nodig die je uitzendt en een financiele achterban, geleid door
een thuisfrontteam (TFT). We helpen jou deze op te zetten, dit is onderdeel van het
trainingsprogramma.
Voor shortterm word je begeleid door een shorttermcoordinator, die je helpt in het
proces. Lees meer over shortterm via www.frontiers.nl/short-term
INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Voor meer informatie of solliciteren kun je mailen naar info@frontiers.nl.

Meer info? Mail naar: info@frontiers.nl

Met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken uit om Jezus te volgen.

