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 130 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 projecten goed te monitoren en taalteams te begeleiden in hun werk?
Heb je plezier in het versterken van de capaciteit van onze plaatselijke
partnerorganisaties? Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor onze partnerorganisatie ter plaatse zijn we op zoek naar een vakkundige en
gedreven:

Assistant Language Programs Manager
Franstalig West-Afrika
32-40 uur, financiering via achterban
De werkplek
Onze internationale partnerorganisatie werkt in West-Afrika samen met lokale
Bijbelvertaalorganisaties en kerken aan taalonderzoek, aan de vertaling van de Bijbel,
aan alfabetisering en aan Bijbelgebruiktrainingen. De regio is volop in beweging en af en
toe beslist uitdagend. In zo’n complexe omgeving is goede coördinatie en samenwerking
van groot belang. Het is van belang dat goed nagedacht wordt over hoe diverse lokale en
internationale partners samenwerken en een bijdrage leveren, vanuit de basis dat lokale
gemeenschappen de eigenaar zijn van taalprojecten. Als Assistant Language Programs
Manager werk je nauw samen met de zeer ervaren Language Programs Manager.
Je taken en uitdagingen
 Je denkt samen met lokale partners en de Language Programs Manager mee over
strategie en voortgang van programma’s op het gebied van Bijbelvertaalwerk,
taalonderzoek, alfabetisering en Bijbelgebruik
 Je netwerkt actief met alle betrokken partners in programma’s
 Je helpt de inzet van personeel, fondsen en training coördineren in nauwe
samenwerking met lokale teams
 Je onderhoudt contact met de westerse uitzendende organisaties, die fondsen en
technisch specialisten zenden.
 Je helpt de lokale teams voldoen aan rapportage-eisen van donoren
 Je draagt bij aan de training van lokale medewerkers

Je profiel
 Je herkent je van harte in de doelstelling en identiteit van Wycliffe Bijbelvertalers
Nederland
 Je hebt een levende relatie met God en weet je door Hem geroepen om
dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk
 Je hebt een afgeronde relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau
 Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring
 Je hebt affiniteit met trainen en leidinggeven
 Je kunt goed probleemoplossend denken en hebt het vermogen dit te vertalen in
praktische oplossingen
 Je hebt goede cross-culturele communicatieve vaardigheden, waarmee je warme
relaties op kunt bouwen met zowel internationale als lokale collega’s
 Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels en
Frans; je bent bereid daarnaast een lokale taal te leren
 Je hebt een mensgerichte, vriendelijke, flexibele en creatieve werkhouding
 Je bent in staat en bereid om voor een periode van minimaal vier jaar in
West-Afrika te wonen en werken
Wij bieden
 Een veelzijdige functie met zowel uitvoerende, trainende als leidinggevende
werkzaamheden
 Een internationale werkomgeving en een cruciale rol in de voortgang van het
Bijbelvertaalwerk
 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 naar onze afdeling Personeelszaken te sturen.
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.

