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Adevarul care elibereaza,
dragostea care vindeca,
viata care da impliniri:
Isus Hristos

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PENTRU MISIUNEA DIN ROMÂNIA
Ne bucurăm pentru toţi cei care doresc să construiască cu noi la Împărăţia Domnului.
Pentru noi este important ca slujba în Misiunea „Viaţa în Isus Hristos” să fie o însărcinare de la Domnul pentru
tine, să te simţi chemat de El.

CONDIŢIILE PERSONALE ALE CANDIDATULUI:
DISPOZIŢIE ŞI DESCHIDERE PENTRU:

- a intra in relaţii cu oamenii si a avea de a face cu situaţia lor (cu modul lor de viaţă)
- a respecta modul de viaţă
- a îndeplini noi atribuţii (după caz şi în situaţii dificile)
- a se îngriji de sine însuşi/însăşi şi de membrii echipei în mod constructiv
INTERESE:

- a-şi extinde propriul orizont
- a fi devotat şi a participa activ
- a se implica dinamic în susţinerea activităţilor
- Independenţă şi simţul responsabilităţii adecvat vârstei
STABILITATE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ.

Misiunea aceasta este o decizie proprie şi intenţionată a candidatului.
Candidatul trebuie să aibă minim 18 ani.

CERINŢE SPIRITUALE
Relație cu o biserică sau o comunitate spirituală
Susţinere în rugăciune.
Dacă doreşti să slujeşti cu noi în Misiune, te rugăm sa completezi acest formular:

DATE PERSONALE
Nume: ............................................................... Prenume: .................................................................................

ADRESA
Strada: ............................................................... Bloc: ............. Apartament: .............. Numar: .......................
Localitate: ........................................................ Judetul: ............................................... Cod: .............................
Telefon mobil: .................................................. Telefon fix: ...............................................................................
E-mail:..................................................................................................................................................................
Data nasterii: ....................................................
- pagina 1 din 6 -

Misiune “Viata in Isus Hristos”
Asoc. mis. “Viata in Isus Hristos”, nr. 116
337128 Valcelele Bune jud. Hunedoara
Tel./ Fax 0254-733305 * Mobil: 0722-288110
www.viata-in-isus.ro * info@viata-in-isus.ro
Banca:
Raiffeisen Bank Calan
R004RZBR0000 0600 06626294

Misiunea “Viata in Isus Hristos”
Adevarul care elibereaza,
dragostea care vindeca,
viata care da impliniri:
Isus Hristos

BISERICA DIN CARE FACI PARTE:
..............................................................................................................................................................................
Slujbă/Atribuţii în biserică:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

NIVELUL DE EDUCAȚIE/PROFESIA:
..............................................................................................................................................................................
Activitatea curentă: ...........................................................................................................................................
Limbi străine: .................................................................. Cunoştinţe calculator: ............................................
Permis de conducere: .............................. Alte cunoştinţe şi experienţe deosebite:......................................
..............................................................................................................................................................................
Intervalul planificat pentru misiune: ...............................................................................................................
Experienţă internaţională anterioară: ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Motivaţie personală şi aşteptările din partea Misiunii:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Sarcina dorită sau preferată/activităţi în Misiunea „Viaţa în Isus Hristos”:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Observaţii adiţionale:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Costul călătoriei va fi preluat de către participant (DA sau NU): ................................................................

Data

............................................

Semnatura,

.........................................................................................
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RECOMANDARE CU CARACTER CONFIDENŢIAL
PENTRU

(NUMELE CANDIDATULUI/CANDIDATEI):
.....................................................................................................................................................................................
DE LA (NUMELE LIDERULUI/PASTOR):

.....................................................................................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................................
E-mail:.........................................................................................................................................................................
INDICAŢII IMPORTANTE PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE RECOMANDARE:

Această recomandare este adițională formularului de înscriere completat de candidat, o evaluare a profilului
personal a fiecărui candidat în parte. Acest lucru înseamnă că nu dorim o descriere cât mai perfectă a
candidatului, ci o imagine care să corespundă realităţii. De aceea vă rugăm să completaţi următoarele formularul
cu informaţiile cunoscute de dumneavoastră, cât mai realist. În acest mod, ne puteţi ajuta să structurăm cu
acurateţe procedura de înscriere.
Vă rugăm să ne trimiteţi formularul completat direct la:
Asoc.mis.“Viaţa în Isus Hristos“ nr. 116
RO – 337128 Vâlcelele Bune, jud. Hunedoara
e-mail: office@viata-in-isus.ro
sau puteţi de asemenea să puneţi formularul într-un plic sigilat şi să îl daţi candidatului/candidatei.
Vă mulţumin!

DE CÂT TIMP ÎL/O CUNOAŞTEŢI PE CANDIDAT/Ă?

..............................................................................................................................................................................
CARE ESTE RELAŢIE DUMNEAVOASTRĂ FAŢĂ DE CANDIDATUL/A?

..............................................................................................................................................................................
CARE ESTE LUCRAREA PE CARE O FACE EL/EA ÎN BISERICĂ?

..............................................................................................................................................................................
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DEFINIREA CARACTERULUI
Vă rog să evaluaţi următoarele însuşiri conform:

1 = foarte bine dezvoltat
2 = bine dezvoltat
3 = mediocru dezvoltat
4 = submediocru dezvoltat
5 = slab dezvoltat

Vă rog să bifaţi cu X enunţul potrivit:
1. MATURITATE EMOŢIONALĂ

...... foarte matur/ă, a dat dovadă de aptitudinile sale în munca supusă presiunii
...... maturitate deasupra nivelului mediu şi stabilitate emoţională
...... maturitate potrivită şi stabilitate emoţională
...... nesigur/ă; din experinţă s-a dovedit, că el/ea nu lucrează bine sub presiune
...... a dat deseori dovadă de imaturitate emoţională prin accese de furie sau alte reacţii incalculabile
...... Nu îl/o cunosc îndeajuns pentru o evaluare.
2. CARACTER: CARE DINTRE URMĂTOARELE ÎNSUŞIRI I SE POTRIVESC?

...... perseverent/ă
...... hotărît/ă
...... comportament manipulativ
...... spirit de luptător
...... deznădăjduit
...... renunţă repede
CARE SUNT PUNCTELE SLABE ALE CANDIDATULUI/CANDIDATEI?
3. INTELIGENŢĂ

...... învaţă şi gândeşte încet
...... aptitudini spirituale medii sau normale
...... are o minte trează şi agilă
...... aptitudini mentale excepţionale
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4. REACŢII ÎN SITUAŢII DIFICILE

...... se retrage în sine însuşi/însăşi
...... căutare constructivă după o soluţie
...... aşteaptă reacţiile celorlalţi
...... se descurajează
...... aşteaptă cu răbdare
...... prezintă dezamăgire/furie
...... Nu îl/o cunosc îndeajuns pentru o evaluare.
5. MUNCA ÎN ECHIPĂ

...... motiv repetat de separare, discrodanţă şi presiune
...... stăruieşte în a face lucrurile în felul lui/ei propriu- luptător singuratic
...... recunoaşte nevoile altora şi acţionează
...... cooperează de obicei în armonie
...... se retrage repede înapoi
...... Nu îl/o cunosc îndeajuns pentru o evaluare.
6. CUM REACŢIONEAZĂ EL/EA LA UN SFAT, O ÎNDRUMARE SAU INSTRUCŢIUNI DIN PARTEA CELORLALŢI?

...... agresiv/ă
...... dezaprobator/-toare
...... încăpăţânat/ă
...... deschis/ă la lucruri pozitive
...... comunicativ/ă
...... corigibil/ă
...... Nu îl/o cunosc îndeajuns pentru o evaluare.
7. ÎN CARE DIN URMĂTOARELE DOMENII SE ÎNCADREAZĂ CEL MAI BINE CANDIDATUL/A?

...... Comunicare
...... Predică
...... Evangelizare
...... Consiliere
...... Lucrarea cu copiii
...... Lucrarea cu adolescenţii
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...... Administrare/Muncă de birou
...... Lucrul de mână
...... Domeniul medical
...... Intreţinerea casei/A face mâncare
...... Rugăciune/Mijlocire
...... Teatru/Actorie
...... Laudă şi închinare/Muzică
...... Lucrul cu copiii străzii
...... Lucrul la creşterea adunării
8. ALTE MENȚIUNI

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Locul / Data

............................................

Semnatura,

.........................................................................................
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