Heb jij hart voor de bibliotheek, voor boeken en lezen? Help jij anderen graag bij het vinden van wat
zij zoeken? En maak je het een ander graag naar de zin? Reageer dan op deze vacature!

Vrijwillige medewerker
Bibliotheek Zwartsluis
Als vrijwillige medewerker sta jij met een glimlach klaar voor de bezoekers van onze Bibliotheek. Jij
beantwoordt vragen en helpt waar nodig bij het lenen van boeken en andere materialen.
Jij draagt bij aan een aantrekkelijke presentatie van onze boeken, tijdschriften en andere materialen.
Zo creëren wij samen een toegankelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor jong en oud.
Incidenteel bied jij een helpende hand bij de praktische voorbereiding van onze lezingen, workshops
en andere activiteiten. Als gastheer/gastvrouw sta jij garant voor een warm welkom.
Wat heb jij te bieden?
•
•
•
•
•

Jij bent flexibel, vriendelijk en klantgericht
Jij legt makkelijk contact met andere mensen
Jij weet jezelf mondeling goed uit te drukken
Jij kunt goed omgaan met computers
Jij komt afspraken na en werkt graag samen

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•
•

Een prettige en inspirerende werkomgeving
Goede begeleiding van de teamleider
Scholing, werkoverleg en alle relevante informatie
Een gratis bibliotheekabonnement en attentieregeling (o.a. een kerstpakket)
Een automatische vrijwilligersverzekering via de gemeente

Met de bibliotheek haal je beste uit jezelf!
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een bruisende huiskamer. Een huiskamer waar je andere mensen
ontmoet, waar je kennis en informatie haalt én brengt. Naast een inspirerende collectie bieden wij
diverse activiteiten, cursussen en hulp bij (digitale) vragen. Samen met onze partners zorgen wij dat
iedereen voldoende taalvaardig is en digitaal goed mee kan komen. Met ons aanbod aan (online)
cursussen gunnen wij iedereen een leven lang ontwikkelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat
iedereen volwaardig en zelfstandig mee kan (blijven) doen in onze samenleving.
Enthousiast?
Laat van je horen en mail jouw reactie naar Marleen Strampel, coördinator bibliotheek Zwartsluis,
mail: m.strampel@bibliotheekkopvanoverijssel.nl. Zij neemt zo snel mogelijk contact met je op.

