Voor het Bibliotheek Connectiepunt in Woonzorgcentrum Erasmus
zoekt de Unie van Vrijwilligers (UVV)

Vrijwilligers Bibliotheekservice
Het Bibliotheek Connectiepunt in Woonzorgcentrum Erasmus is een verlengstuk
van dbieb. In het connectiepunt kunnen bewoners woonzorgcentrum Erasmus
terecht voor boeken.
In het connectiepunt kunnen ook leden van dbieb in de wijk terecht voor het
ophalen, terugbrengen en lenen van boeken. De aanwezige collectie boeken is
gericht op ouderen en jonge kinderen uit de wijk Aldlân en omliggende wijken.
Ook ouders van jonge kinderen kunnen er terecht voor opvoed- en
voorleesboeken.
De vrijwilligers helpen bij het uitlenen, innemen en reserveren van boeken en
andere materialen. Er wordt gewerkt met een geautomatiseerd uitleensysteem.
Een medewerker van de centrale bibliotheek is regelmatig beschikbaar voor
ondersteuning en vragen van de vrijwilligers
Het connectiepunt is geopend op maandagmiddag van 13.30-15.30 en dinsdagen donderdagochtend van 9.30-11.30. Deze tijden zijn voorlopig en kunnen
wijzigen.
Wij zoeken meerdere vrijwilligers die een of meer dagdelen beschikbaar zijn.
Taken:
 Uitlenen, innemen van bibliotheekmaterialen
 Helpen bij het plaatsen van reserveringen
 Verwijzen naar andere activiteiten van de bibliotheek
 Naar aanleiding van speciale vragen doorverwijzen naar de coördinator
dbieb
Wij vragen:
 goede sociale vaardigheden
 enige computerervaring
 een positieve instelling bij vervangen van collega’s
 een open, actieve en positieve houding
 flexibiliteit en initiatief
 ervaring met mail, word en Excel
 na instructie kunnen werken met een geautomatiseerd uitleensysteem
 het zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 een tijdsinvestering van minimaal 2,5 uur per week





bereidheid werkbesprekingen bij te wonen
onderschrijven en ondertekenen van de gedragscode UVV
onderschrijven en ondertekenen van het privacy beleid van de UVV

Wij bieden:
 een vrijwilligersovereenkomst
 regelmatige begeleiding
 trainingen in gebruik van het uitleensysteem en de catalogus
 gemotiveerde collega’s en deelnemers
 een inspirerende werkomgeving
Goed om te weten:
 dit is onbetaald vrijwilligers werk
Meer informatie: www.uvv-leeuwarden.nl onder vacatures en reageer via het
aanmeld formulier te vinden onder het kopje informatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Sieverts contactpersoon
Bibliotheekservice UVV connectiepunt Erasmus, email voorzitter@uvvleeuwarden.nl
Zowel dbieb als de UVV hebben de ANBI status
Kandidaten die via de UWV een uitkering hebben, wordt verzocht contact op te
nemen met deze instantie of u toestemming kunt krijgen als UVV vrijwilliger bij
het Bibliotheek connectiepunt Woonzorgcentrum Erasmus.

