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.
Voor 4 Nederlandse gezinnen in Papoea-Nieuw-Guinea zoeken wij een:

Onderwijskracht Nederlands
Ukarumpa, Papoea-Nieuw-Guinea
deeltijd, financiering via achterban
De kinderen krijgen les op de Internationale School en krijgen daarnaast krijgen 2 á 3
uur per week Nederlandse les, voor of na school, soms in het weekend.
Voor het schooljaar 2019/2020 gaat het om 14 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar,
die les krijgen op verschillende niveaus. Het lesmateriaal is aanwezig. Bij gezinnen die
terugkeren naar Nederland wordt de leerkracht gevraagd de kinderen hierop voor te
bereiden. Het gaat om een deeltijdbaan, met versnipperde uren, maar deze kan
aangevuld worden met ander werk op de Internationale School of op het centrum zodat
het een fulltimebaan wordt.
Ben jij in voor een uitdaging? Klaar met je opleiding en/of toe aan een tussenjaar?
Ben je een positief christen? Ben je enthousiast om een half jaar of langer in PapoeaNieuw-Guinea te komen werken? Dan zoeken wij jou!
De werkplek
In en vanuit Ukarumpa, in de koele hooglanden (provincie Eastern Highlands), werkt
onze internationale partnerorganisatie SIL samen met lokale kerken in een aantal
projecten aan de vertaling en toepassing van de Bijbel in de talen van Papoea-NieuwGuinea. In Ukarumpa zijn basale voorzieningen aanwezig, zoals een school, een
supermarkt, een gezondheidspost met westerse artsen. De gezondheidszorg in PNG is
beperkt, en voor het dichtstbijzijnde goede ziekenhuis moet je naar Australië.
PNG heeft een stabiele regering maar de criminaliteit is hoog; Ukarumpa is relatief veilig.
Het wegennet is nauwelijks ontwikkeld en het meeste vervoer is dan ook per vliegtuig en
helikopter of te voet. PNG is een openlijk christelijk land met veel verschillende
kerkdenominaties, en er is grote honger naar geestelijke toerusting en groei.
Je taken en uitdagingen
 Je geeft 14 kinderen Nederlandse taal- en cultuurles op NT1 en NT2 niveaus,
ongeveer 3 uur per kind per week
 Je werkuren zijn afhankelijk van de internationale school en de behoeftes en
beperkingen van ieder kind
 Je bereidt indien nodig gezinnen voor op terugkeer naar Nederland. Dit kan
betekenen het begeleiden van kinderen in andere vakken zoals Frans of Duits
 Je geeft vorm aan Nederlandse cultuuruitingen met de Nederlandse gemeenschap
 Je zoekt in samenwerking met SIL naar aanvullende zinvolle bezigheden

Je profiel
 Je herkent je van harte in de doelstelling en identiteit van Wycliffe Bijbelvertalers
Nederland
 Je hebt een relevante opleiding, bij voorkeur PABO
 Je hebt ervaring in en affiniteit met lesgeven of trainen
 Je bent taalvaardig in het Nederlands, spreekt Engels en bent bereid enige
vaardigheid in de landstaal Tok Pisin te leren
 Je hebt een mens- en kindgerichte, flexibele en creatieve werkhouding
 Je kunt zelfstandig en inventief vormgeven aan je werk
 Je bent in staat en bereid om voor een periode van een half tot twee jaar in
Papoea-Nieuw-Guinea (Ukarumpa) te wonen en werken
Wij bieden
 Een zinvolle, creatieve en zelfstandige functie in een cultureel divers land
 Een internationale zendingswerkomgeving
 Een oriëntatie cursus in PNG
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.

