De Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar

Enthousiaste vrijwilligers
om voor te lezen voor ouderen
Je ontvangt de deelnemers/bezoekers, leest voor en biedt ondersteuning tijdens deze activiteit. Je
zorgt voor een afwisselend aanbod van onder andere verhalen, gedichten, thema’s en muziek. Door
het aanbieden van deze thematische voorleesactiviteiten stimuleren we de oudere deelnemers en
zetten ze aan tot: activering en ontmoeting, zinvolle vrije tijdsbesteding en bestrijding/voorkomen
eenzaamheid.
Jouw taken
Ontvangen en verwelkomen van deelnemers/bezoekers.
Voorbereiden onderwerp(en) voor het voorlezen.
Zoeken naar materialen in de Bibliotheek of in de publiekscatalogus.
Planning van de bijeenkomsten i.s.m. de medewerkers van de dagbesteding.
Voorlezen tijdens de activiteit en bespreken van de thema’s met de deelnemers.
Ondersteuning bieden bij activiteiten die plaatsvinden in de Bibliotheek en/of op locatie.
Het zorgen voor een gastvrije uitstraling van de Bibliotheek.
Wat verwachten wij van jou?
Affiniteit met de Bibliotheek.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Enthousiasme en plezier beleven aan de omgang met oudere mensen.
Geduld en een goede voorleesstem.
Voldoende computervaardigheden.
Klantgerichtheid en proactief.
Representatief (ambassadeur van de Bibliotheek).
Deelname aan werk gerelateerde workshops.
Goed bereikbaar (telefoon en e-mail).

Dan ben jij degene naar wie wij op zoek zijn!
Wat bieden wij?
Wij bieden jou een plezierige en inspirerende werkomgeving. Je wordt aangestuurd door een
professionele Bibliotheekmedewerker die je vakinhoudelijk ondersteunt. Je krijgt een gratis basis
Bibliotheekabonnement, reiskostenvergoeding en een eindejaarsgeschenk. Je kunt gratis lezingen
bijwonen en trainingen en workshops volgen tegen een gereduceerd tarief. De
vrijwilligersovereenkomst met alle afspraken en voorwaarden wordt aangegaan met Bibliotheek
Oosterschelde.
Nieuwsgierig of reageren?
Je kunt je aanmelden via het formulier op onze website www.bibliotheekoosterschelde.nl/vacatures.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met vrijwilliger@bibliotheekoosterschelde.nl of 0113
562626 (ma-vr tussen 9.00-12.00 uur).

De Bibliotheek Oosterschelde verzorgt het openbare
netwerk voor meer dan 150.000 inwoners van de
gemeenten in de Oosterschelderegio. We werken
samen met onderwijs, belangenverenigingen van
ouderen en andere instellingen en organisaties.

