De visie van Wycliffe is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door
de Bijbel in de eigen taal. In een dynamische, internationale omgeving draagt
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, samen met lokale en internationale partners,
actief hieraan bij door beleidsmatige ondersteuning, financiering en monitoring
van programma´s en projecten in Azië/Pacific en Afrika. Daarnaast zetten 140
veldmedewerkers zich actief in om bij te dragen aan de realisatie van deze
uitdagende missie. Zie www.wycliffe.nl.
Voel jij je aangesproken door deze visie? Ben jij iemand die graag een bijdrage wil leveren
aan de Bijbelvertaal- en onderwijsprogramma’s die Wycliffe ondersteunt? Houd je van de
uitdaging om in een internationaal team vanuit je eigen kennis en vaardigheden bij te
dragen aan dynamische (en soms ook ingewikkelde) processen? Vind je er voldoening in
om geldstromen goed te monitoren en structurele verbeteringen te ontwerpen en
implementeren en de capaciteit van onze plaatselijke partnerorganisaties te versterken?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor onze partnerorganisatie SIL ECG in Bunia, Noord-Oost Congo, zijn we op zoek naar
een vakkundige en gedreven:

Financieel Manager
40 uur per week, locatie: Bunia, DRCongo, financiering via achterban
De werkplek
In en vanuit Bunia werkt onze internationale partnerorganisatie SIL samen met lokale
Bijbelvertaalorganisaties in een aantal projecten aan de vertaling van de Bijbel in
Congolese lokale talen. Zowel voor de afhandeling van de interne financiën als voor het
beheren van de projectgelden is een goede financiële administratie cruciaal. Door het
vertrek van de huidige financieel manager is er op korte termijn dringend opvolging nodig.
De financiële administratie is een bovengemiddeld grote uitdaging, o.a. doordat met 4
valuta wordt gewerkt. We streven naar maximale lokale personeelsbezetting, en hoewel
het op dit moment niet mogelijk lijkt om een voldoende bekwame lokale financieel
manager te betrekken, willen we hier in de toekomst graag naar toe groeien. Het trainen
van lokaal personeel op het gebied van financiële administratie en beheer is daarom
cruciaal. DRCongo is een uitdagend land vanwege veiligheids- en gezondheidsissues.
DRCongo is een land met ongekende mogelijkheden vanwege het grote enthousiasme bij
de lokale kerken om in de komende jaren het Bijbelvertaalwerk handen en voeten te
geven.
Je taken en uitdagingen
 Je initieert en faciliteert de ontwikkeling van een duurzame financiële administratie
 Je ondersteunt en faciliteert lokale partnerorganisaties in de versterking van hun
financiële organisatorische capaciteit en positie.
 Je draagt zorg voor monitoring en beheer van financiën
 Je draagt bij aan de training van lokale medewerkers
 Je bereidt rapportages voor en controleert de financiële administratie van projecten
en partnerorganisaties

Je profiel
 Je herkent je van harte in de doelstelling en identiteit van Wycliffe
Bijbelvertalers Nederland.
 Je hebt een afgeronde relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau.
 Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring
 Je hebt ervaring in trainen en leidinggeven
 Je kunt goed probleemoplossend denken en hebt het vermogen dit te vertalen in
praktische oplossingen
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk, in het
Engels en Frans.
 Je hebt een mensgerichte, flexibele en creatieve werkhouding.
 Je bent in staat en bereid om voor een periode van één tot drie jaar in Bunia,
DRCongo te wonen en werken.
Wij bieden
 Een veelzijdige functie met zowel uitvoerende, trainende, leidinggevende
werkzaamheden
 Een internationale werkomgeving en een cruciale rol in de voortgang van het
Bijbelvertaalwerk in Noordoost Congo
 Arbeidsvoorwaarden passend bij de organisatie, gefinancierd vanuit een achterban
met hulp vanuit de organisatie
 De mogelijkheid tot het volgen van functiegerichte trainingen.
Je reactie
Reageren kan door je CV en motivatie uiterlijk 15 januari 2019 te sturen naar
personnel-secretary@wycliffe.nl. Alle sollicitanten die in aanmerking komen, worden
uitgenodigd voor een gesprek.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marinus Lamper, hoofd
afdeling Personeelszaken, 0343-517444. Zie ook www.wycliffe.nl.

