VACATURE

VROUWENWERKER
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.
We willen jonge mensen de kans en gelegenheid geven om zelf het leven in de
moslimwereld te ervaren. Je kan voor een periode van 1 tot 12 maanden meedraaien
met een team en hen ondersteunen. Ontdek tijdens deze periode of het leven op het
zendingsveld past in Gods plan voor jou!• accuraat en communicatief vaardig
Voor een team op het Arabisch Schiereiland zijn we op zaak naar een:

Vrouwenwerker (v)

ccuraat en communicatief vaardig
WAT GA JE DOEN?

Je dompelt jezelf volledig onder in de Arabische wereld. Je woont tussen locals en je
leert de Arabische taal. Je bent onderdeel van een team met ervaren werkers met wie je
naar mogelijkheden zoekt om tegemoet te komen aan noden van de vrouwen in je wijk.
Bezoeken afleggen, praktische hulp verlenen en het organiseren van bijeenkomsten zullen
horen tot je takenpakket.

WIE BEN JE?

•
•
•
•
•

Je staat open voor nieuwe ervaringen.
Je maakt graag deel uit van een (multicultureel) team.
Je bent bereid om je te verdiepen in de plaatselijke taal en cultuur.
Uiteraard heb je een levende relatie met Jezus en ben je bereid meer van Hem te
leren.
Je kerkelijke gemeente kan jou bij ons aanbevelen.

ARBEIDSVOORWAARDEN

In de periode dat je in het buitenland bent ontvang je geen salaris. De kosten bedragen
ongeveer 500 p/m voor levensonderhoud en ongeveer 600-800 p/m voor taalschool.
Indien nodig helpen wij bij het vormen van een thuisfrontteam en het opbouwen van een
achterban.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

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

find your frontier

