Enfermeiro (a)

Descrição
Foco do Ministério: fazer discípulos entre os não alcançados.
Objetivo: enquanto mantém uma identidade efetiva no país, o
membro focará na sua identidade profissional, enquanto também
aprende a língua, adaptando-se e conhecendo a cultura. Tudo
isso com um olhar em viver um estilo de vida intencionalmente
cristão e compartilhando o evangelho apropriadamente.
Principais tarefas:
- Trabalhar e viver na comunidade local; desenvolvendo relações
enquanto se aprofunda no conhecimento da língua e cultura e
trabalha num negócio legítimo ou vocação profissional.
- Viver um estilo de vida intencionalmente cristão. Proclamar o
evangelho de maneiras sensível e efetiva culturalmente falando.

Local
Norte da África

Data de início e duração
Em aberto, 3 anos ou mais

2 principais oportunidades de enfermaria:
- Enfermeira geral ou especializada em ambientação hospitalar;
- Ambulatório de enfermagem numa comunidade rural,
enfatizando a construção de relacionamentos.

Enfermeiro (a)

Experiência e qualificações
Requeridas
- Árabe nível 3 de proficiência profissional e trabalho (o primeiro ano será dedicado principalmente ao
aprendizado da língua árabe)
- Experiência com assistência médica; certificação/experiência e estudo comprovado e requerido para ter
uma identidade verdadeira e forte
- Entendimento básico da cultura e religião do Norte da África; da cultura árabe e islâmica. compromisso em
compartilhar o evangelho
Desejadas
- Experiência transcultural prévia numa cultura islâmica
- Entendimento da cultura islâmica, tendo trabalhado entre eles
- Características pessoas desejadas: proclamador ousado de Jesus; amar a Jesus de uma maneira
pessoal; persistente; perspicaz; trabalhador, criativo, fortes habilidades interpessoais, boas habilidades de
comunicação, ter uma vocação para os não alcançados, especialmente muçulmanos. Flexível, ensinável,
humilde, resiliente, perdoador, paciente, proativo; mente pensante independente; comprometido em sempre
crescer na cultura local, crescer em conhecimento de fé, teologia, doutrina, bíblia. Conhecimento básico da
religião e cultura do Norte da África; Chamado para servir e proclamar o evangelho no local.

