Vacature activiteitenvrijwilliger bibliotheek Heeswijk-Dinther
Wil jij meebouwen aan onze missie en heb je een hart voor de bibliotheek? Dan is
een rol als activiteitenvrijwilliger iets voor jou!
Jouw rol als activiteitenvrijwilliger
Als representatieve en klantvriendelijke activiteitenvrijwilliger ondersteun je bij activiteiten die
in de bibliotheek georganiseerd worden. Je bent gastvrouw/gastheer bij activiteiten in de
bibliotheek zoals lezingen, KennisMakers, workshops en cursussen.
Je krijgt begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerkers.
Profiel
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functie eisen:
• Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau (door opleiding of ervaring
verkregen).
• Je hebt affiniteit met het werk van de bibliotheek.
• Je hebt een representatieve uitstraling.
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen,
van jong tot oud.
• Je hebt een oprechte interesse in mensen en vindt het leuk om mensen met de
juiste informatie verder te helpen.
• Je beschikt over goede digitale vaardigheden.
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bezoekers van de bibliotheek komen uit alle leeftijdscategorieën en groepen in onze
samenleving. Voor de vrijwilligers die bij hun inzet voor de NOBB veel in contact staan met kinderen
en andere kwetsbare groepen (bv. mensen met een beperking of broze gezondheid) kan de NOBB
om een VOG vragen voor aanvang van het vrijwilligerswerk.
Ook als een vrijwilliger toegang heeft tot systemen dan wel tot (vertrouwelijke) informatie of als een
vrijwilliger met geld omgaat (contant of girale gelden) kan de NOBB om een VOG verzoeken. De
eventuele kosten voor deze aanvraag worden door de NOBB vergoed.
Wij bieden
Werken in de bibliotheek is leuk en uitdagend. Wij zetten ons iedere dag weer in om onze klanten
zo goed mogelijk te adviseren met leesadviezen en proberen aan te sluiten bij andere
informatiebehoeftes. Je komt terecht in een organisatie die haar maatschappelijke
waarde momenteel sterk verbreedt. Dit biedt kansen voor initiatief en om ervaring op te doen in
nieuwe projecten. Als je vrijwilliger wordt bij de NOBB kun je rekenen op:
• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis en ontwikkeling.
• Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden.
• Scholing (gevolgd in opdracht van de NOBB)
• Gratis bibliotheeklidmaatschap.
• Eindejaar attentie.
• Gratis toegang tot activiteiten die de NOBB organiseert.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met Astrid van Berkom via hab@nobb.nl

