
VACATURE

ONDERWIJZER

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. Ontdek tijdens deze periode of het leven op het zendingsveld 
past in Gods plan voor jou!• accuraat en communicatief vaardig

Voor een gezin met drie jongens (leeftijd zes, drie en een jaar oud) in een Engelstalig 
land van West-Afrika  zijn we op zoek naar een:

Thuisonderwijzer
WAT GA JE DOEN? 
Ben jij iemand die van avontuur houdt en heb jij hart voor het onderwijs? Ben jij niet
bang voor een uitdaging en wil jij graag bijdragen aan een betere wereld? We vertellen
je graag over deze uitdagende mogelijkheid.  

Periode: voor minimaal 3 maanden.



FUNCTIEOMSCHRIJVING:
• Fungeren als leerkracht voor de kinderen van de familie.
• Het bieden van persoonlijke aandacht en begeleiding.
• Zorgdragen voor een optimale voorbereiding en verzorging van de lessen.
• Eventueel ondersteunen van de lokale school van de organisatie.

FUNCTIEPROFIEL:
• Actief christen met een hart voor missie.
• Ervaring of affiniteit met onderwijs en pedagogisch sterk.
• Goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.
• Zelfstandige en flexibele persoonlijkheid; werk- en leefomstandigheden zijn in dit land 

heel anders dan in Nederland.
• Bij voorkeur buitenland ervaring, het liefst in Afrika of in een ander ontwikkelingsland.
• Bij voorkeur betrokken bij een kerkelijke gemeente.

PRAKTISCHE OVERWEGINGEN
• Minimaal 3 maanden beschikbaar.
• Visum, reisvaccinaties en COVID-test zijn verplicht bij aankomst op het vliegveld..
• De kosten voor accommodatie en levensonderhoud bedragen zo’n 300 EUR per maand

ARBEIDSVOORWAARDEN 
In de periode dat je in het buitenland bent ontvang je geen salaris. Een vergoeding voor je 
gemaakte kosten gaat in overleg. Voor kost en inwoning wordt gezorgd. 

INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen:  tel. 035 69 22 55 88 of mail naar 
info@frontiers.nl.


