De Bibliotheek kan niet zonder vrijwilligers! Dankzij hun inzet is een groot aanbod van
activiteiten mogelijk. De Bibliotheek maakt zich sterk voor verbinding, inspiratie, kennis en
ontwikkeling. Spreekt jou dit aan? Dan is misschien deze vacature wat voor jou.
De raadzaal in het Stadhuis-Forum wordt per oktober 2019 opengesteld als studieruimte. Hiervoor
zoeken we:

Stiltemonitors voor de raadzaal (als studieruimte)
m/v

Als stiltemonitor zal je er vooral op toezien dat er stilte is tijdens de openstelling van de raadzaal als
studieruimte, dat er niet wordt gegeten of gepraat en dat de apparatuur onaangeraakt blijft.
Functiebeschrijving:
De raadzaal zal iedere week van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 beschikbaar zijn als
stilteruimte voor studie. Op die dagen houden we toezicht om de rust, stilte en veiligheid in de
ruimte te bewaren. Als stiltemonitor (toezichthouder) ben je minstens twee uur achter elkaar
beschikbaar.
Je kunt toezichthouden door zelf te gaan studeren, een boek te lezen of andere (stille)
werkzaamheden uit te voeren. Als studenten zich niet aan de richtlijnen houden, spreek je ze aan
zodat de rust in de zaal terugkeert en iedereen zich optimaal kan concentreren op de studie.
Natuurlijk staat er back-up voor je klaar als het heel onrustig zou zijn, maar de ervaringen tot nu toe
wijzen erop dat iedereen zich steeds keurig aan de richtlijnen houdt.
Wij zoeken:



Enthousiaste, betrokken mensen die het leuk vinden om ons te helpen, aanvoelen hoe
belangrijk een studieplek voor studenten is en blij worden van deze rustige taak.
Mensen die het geen probleem vinden om iemand op een vriendelijke manier aan te spreken
op hun gedrag.

Wij bieden:





Een leuke rustige vrijwilligersfunctie die je kunt uitvoeren waarbij je tegelijkertijd jezelf kunt
ontwikkelen door het lezen van boeken en tijdschriften of door zelf te studeren.
Betrokkenheid bij een interessante organisatie die steeds in beweging is.
Een maand proeftijd, bij goed gevolg een gratis jaarabonnement van de bibliotheek.
Bij een inzet van meer dan 15 uur per week kom je in aanmerking van een
vrijwilligersvergoeding.

Interesse?
Stuur een berichtje naar sollicitatie@bibliotheek-zoetermeer.nl. We maken graag kennis met je!

