Søknadsskjema | Student i Yangon
Personalia
Fornavn

Etternavn

Adresse

E-postadresse

Mobilnummer

Fødselsdag

dd/mm/åååå

Erfaringer fra kristen tjeneste og menighetsliv
Fortell kort hvordan du kom til tro på Jesus og hvordan troen påvirker din hverdag.

Beskriv lederoppgaver du har hatt i menigheten, i barne- og ungdomsarbeid lokalt og på leirer
og stevner.

Fortell hvordan du trives i din lokale menighet.
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Utdannelse og framtidsplaner
Sett opp en enkel CV som skal inneholde all skolegang du har etter ungdomsskolen
og all arbeidserfaring du har.

Hvilke planer eller håp har du per i dag for utdannelse og arbeid i årene som kommer?

Språk og relasjon til Myanmar
Lag en liste over språk og dialekter fra Myanmar som du behersker. Prøv å beskrive hvor godt du
behersker språket.

(Her er noen stikkord: morsmål, snakker flytende, kan lese og skrive, kan snakke, men
ikke lese og skrive, kan lese, kan ikke skrive, kan føre enkle samtaler, forstår litt.)

Har du bodd i Myanmar? Hvor? Når flyttet du fra landet? Har du slektninger i Myanmar? Hvor? Har
du besøkt landet de siste årene?

Motivasjon for å søke
Hva gir deg lyst til å dra til Yangon?
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Hva håper du at Ungkloster bofellesskap, HLT-studiene, menighetspraksis og livet
i Yangon skal bety for din utvikling?

Hva håper du å bety for de andre i bofellesskapet og i menigheten mens du er i Yangon?

Referanser
Oppgi kontakter på to referansepersoner. De blir kontaktet og spurt om din tro, din modenhet,
din ledererfaring og ditt liv i menigheten!

Referanse 1
Fornavn og Etternavn

E-postadresse

Mobilnummer

Referanse 2
Fornavn og Etternavn

E-postadresse

Mobilnummer

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju i første halvdelen av juni. Intervjuet, sammen med søknadsteksten og samtale
med referansepersoner, danner grunnlaget for innvilgelse eller avslag på søknaden om å bli med i Ung baptists program, «Student i Yangon». Intervjuet er en mulighet for deg til å finne ut mer om hva året i Yangon innebærer, mens
Ung baptist ønsker å vurdere din egnethet på tre områder: å være HLT-student, menighetspraksis i Yangon og Ungkloster bofellesskap. Til intervjuet må du ta med norsk pass og karakterutskrift fra videregående skole. Intervjuene er i
utgangspunktet på Ung baptists kontor på Stabekk.
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/
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