
Vind je het leuk om jong en oud te inspireren om nieuwe dingen te leren en kennis te 

delen? Dan is vrijwilliger activiteiten wellicht iets voor jou 

Vrijwilliger Activiteiten 

Bij BiblioNu worden volop activiteiten georganiseerd. We zoeken een vrijwilliger die aanspreekpunt 
is voor de bezoekers en ondersteunende werkzaamheden verricht. Uiteraard word je in eerste 
instantie begeleid door een bibliotheekmedewerker, daarna pak je onderstaande taken zelfstandig 
op. 

Regelmatig. Dag en tijdstip zijn wisselend. 

Wat ga je doen? 

• Je verwelkomt bezoekers en wijst ze de weg 
• Je zorgt voor het inrichten van de ruimte 
• Je zet stoelen klaar 
• Je zorgt voor koffie en thee 
• Na afloop help je mee met het opruimen 
• Promotie d.m.v. flyers uitdelen en posters ophangen 

 

Profiel   

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen:  
• Je bent klantgericht en hebt een representatieve uitstraling en gastvrije houding 
• Je bent een organisatietalent 
• Je bent fysiek in staat om de ruimte in te richten 
• Je kunt goed zelfstandig werken binnen de gegeven richtlijnen 
• Je bent bereid doordeweeks ook in de avonduren en incidenteel op zaterdag overdag te 

werken 

Wat bieden wij?   

• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, ontmoeting 
en ontwikkeling   

• Scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerker 
• Gratis bibliotheekabonnement, zolang de vrijwilliger werkzaam is bij BiblioNu 
• Gratis toegang bij lezingen en activiteiten in de bibliotheek, mits deze niet uitverkocht zijn  
• Uitnodiging personeelsavond 
• Attentie feestdagen 
• Reiskostenvergoeding 
• Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden 

 

Wil jij je vrije tijd nuttig én zinvol besteden? Of ben je op zoek naar een inspirerende omgeving 

waarin je onder begeleiding werkervaring kunt opdoen? Meld je aan via het online inschrijfformulier 

op: https://www.biblionu.nl/over-ons/vrijwilligers/formvrijwilliger.html. Of neem contact op 

met Gonny Nabben via gnabben@biblionu.nl, M 0611251169, 0773982339 of 0478-581970 

(bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag).  
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