Vacature vrijwillige gastheren/gastvrouwen
Voor de bibliotheken in Heerenveen en Jubbega zoeken wij enthousiaste vrijwillige gastheren/gastvrouwen
voor minimaal 1 dagdeel per week.
Bibliotheken Mar en Fean heeft als werkgebied de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en SúdwestFryslân. We hebben 12 bibliotheekvestigingen en daarnaast zijn er schoolbibliotheken.
Als bibliotheek willen we mensen inspireren en verleiden, we willen een platform zijn voor het maken en delen
van kennis en informatie. Een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en daarmee hun kansen in de
maatschappij kunnen vergroten. Wij organiseren een breed scala aan activiteiten op literair, cultureel, digitaal
en educatief gebied. En we bieden producten en diensten aan het onderwijs voor het bevorderen van lezen,
leesplezier en mediawijsheid. Dit alles doen we zoveel mogelijk samen met partners in ons werkgebied. Bij
deze activiteiten worden onze 75 medewerkers ondersteund door ruim 120 vrijwilligers.
Wat ga je doen?
• Je bent attent op bezoekers en verwelkomt ze bij binnenkomst.
• Je wijst bezoekers de weg in de bibliotheek.
• Je assisteert klanten als dat nodig is bij de selfservice-apparatuur. Dat kan gaan om het inleveren en lenen
van materialen, het betalen en het kopiëren/printen.
• Als klanten het lastig vinden om een titel in de catalogus op te zoeken, help je hen daarbij. Bij alle andere
vragen verwijs je door.
• Je geeft informatie over (de activiteiten van) de bibliotheek.
• Je zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van de collectie en houdt de bibliotheek netjes en opgeruimd.
Wat vragen wij?
Je bent open, vriendelijk en representatief. Je legt gemakkelijk contact en helpt graag mensen. Je kunt goed
samenwerken. Je beheerst de Nederlandse taal en verstaat Fries. Je bent minimaal 1 dagdeel per week
beschikbaar tijdens openingstijden van de bibliotheek. Je bent computervaardig en woont in de
vestigingsplaats van de bibliotheek.
Wat bieden wij?
• Een leuke en inspirerende werkomgeving
• Een klantgericht en gemotiveerd team
• Een introductiecursus voor vrijwilligers
• Goede begeleiding
• Een gratis abonnement van de bibliotheek
• Een passende vrijwilligersvergoeding.
Werktijden
De werktijden worden in overleg vastgesteld.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hillie Haarsma, manager Bibliotheken Heerenveen, tel. 0657310996.
Heb je interesse?
Stuur dan een motivatiebrief met relevante informatie naar h.haarsma@bibliothekenmarenfean.nl.
A.u.b. in de brief aangeven op welk dagdeel (of dagdelen) je beschikbaar bent.

