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 veldmedewerkers en short-termers 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 wilt leveren aan de Bijbelvertaal- en onderwijsprogramma’s die Wycliffe ondersteunt? Houd je
van uitdaging, lijkt ervaring opdoen in het buitenland en iets bijdragen in een internationaal team - vanuit je eigen kennis en vaardigheden - je de moeite waard? Dan zijn we op
zoek naar jou!
Voor onze partnerorganisatie zijn we op zoek naar enthousiaste, vrijwillige:

Short-termers (6-12 mnd)
Afrika/Azië, HBO/WO-niveau

Taalkundige, HR-medewerker, Accountant, IT-er,
HBO/WO-Theoloog, Communicatiemedewerker, Docent
De werkplek
Onze internationale partnerorganisatie SIL werkt wereldwijd samen met lokale Bijbelvertaalorganisaties aan de vertaling van de Bijbel. Op diverse plaatsen is ruimte voor een
tijdelijke bijdrage: enerzijds om kennis te maken met het Bijbelvertaalwerk en anderzijds
om je eigen kennis in te kunnen zitten als bijdrage voor de partnerorganisatie.
Je taken en uitdagingen
 Je denkt na over specifieke opdrachten vanuit je eigen kennis en vakgebied
 Je bent verantwoordelijk voor werk waarvoor je vanuit je achtergrond bent opgeleid, maar bent ook bereid om je collega’s te helpen bij andere, voorkomende
werkzaamheden
 Je ondersteunt en faciliteert de lokale en internationale collega’s binnen de partnerorganisatie
 Je draagt voor een afgebakende periode bij aan het Bijbelvertaalwerk dat ter
plekke plaatsvindt
Je profiel
 Je herkent je van harte in de visie, missie en identiteit van Wycliffe Bijbelvertalers
Nederland
 Je hebt een afgeronde relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau
 Je hebt bij voorkeur enige werkervaring in Nederland
 Je hebt een luisterende en lerende houding richting collega’s en mensen uit andere culturen
 Je hebt affiniteit met cross-cultureel werken of wilt daar ervaring in opdoen
 Je kunt goed werken onder dynamische omstandigheden




Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in
Nederlands, en daarnaast in Engels en/of Frans
Je hebt een mensgerichte, flexibele en creatieve werkhouding

Wij bieden
 Een afgebakende maar veelzijdige functie waarin je zowel ervaring opdoet met
werken in een andere cultuur, als je eigen specifieke bijdrage kunt leveren
 Een internationale werkomgeving en een bijdrage in de voortgang van het Bijbelvertaalwerk
 Een vergoeding gefinancierd vanuit je achterban met hulp vanuit de organisatie
Je reactie
Reageren kan door een mail met CV naar onze afdeling Personeelszaken te sturen. We
kijken uit naar een goed gesprek over je motivatie en over de mogelijkheden die er zijn.
Een veerkrachtassessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Als je eerst meer informatie wilt hebben over een short-termuitzending, neem dan contact op met Antje Kieviet of Marinus Lamper van de afdeling Personeelszaken (0343517444).

