De Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar

Enthousiaste vrijwilligers digitaal
Als vrijwilliger Digitale Vaardigheden ondersteun je mensen bij het onder de knie krijgen van
digitale basisvaardigheden. Je geeft zelf les of ondersteunt de docent bij het beantwoorden van
vragen en het aanleren van digitale vaardigheden op verschillende apparaten.

Jouw taken
Je bent vriendelijk en geduldig.
Je helpt mensen en beantwoordt hun vragen op digitaal vlak.
Je hebt affiniteit met de (vaak oudere) doelgroep en je vindt het leuk om je brede kennis
van diverse apparatuur (zoals laptop, tablet, smartphone) te delen.
Je bent zorgvuldig in het omgaan met vertrouwelijke informatie van de deelnemers.
Je draagt zorg voor de juiste werking van de Bibliotheekvoorzieningen.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent enthousiast en klantgericht.
Je bent bereid te werken volgens afgesproken tijden en de procedures van de
organisatie.
Je bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar.
Je bent representatief en zelfstandig en je hebt een dienstverlenende houding.
Je zet de klant centraal.
Je vindt het leuk om met veel verschillende mensen om te gaan.
Je beheerst de Nederlandse taal.
Je hebt voldoende computervaardigheden.

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.

Wil je meer weten?
Neem contact op via telefoonnummer 0113-562626.

Aanmelden?
Meld je aan via het aanmeldformulier op onze website
www.bibliotheekoosterschelde.nl/vacatures.

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.

