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.
Voor de maand november (en misschien langer) zoeken wij voor iedere wijk in Zoetermeer vrijwilligers
die in de wijk pakketjes van de Forumbibliotheek en het Forum Café aan leners kunnen afleveren.
Bezorger Forum Café / Bibliotheek voor actie LeesVOER on Tour
m/v/x
De bezorgtijden zijn op de dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11.30 en 13.30 uur. De pakketjes
worden bij je thuis aangeleverd door onze transportvrijwilliger. Wij vragen van jou als bezorger of je de
pakketjes met gebruik van eigen vervoer kunt afleveren bij de leners die een bestelling hebben
gedaan.
Functiebeschrijving:
Het in de eigen wijk bezorgen van kleine lunchpakketjes samen met een verrassingsboek. Hiermee
willen we onze minder mobiele leners bereiken en van dienst zijn. Zij kunnen dan alsnog genieten van
het lekkere eten van het Forum Café en nu het weer herfst is ook heerlijk binnen een boek lezen.
Naast het bezorgen van de pakketjes gaat het met name ook om het sociale aspect, een kort
vriendelijk en aandachtig gesprekje doet veel mensen goed.
Wij zoeken:
•
•

Enthousiaste, betrokken mensen die het leuk vinden om ons te helpen door enkele uren
invulling te geven aan de bezetting van dit bezorgschema en blij worden van deze leuke taak.
Mensen met sociale vaardigheden, die een luisterend kunnen bieden en daarbij alert zijn op
eventuele hulpvragen waar mensen mee te maken hebben of krijgen en dit kunnen aangeven
bij de bibliotheekmedewerkers.

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.

Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie? Dat stellen we erg op prijs. Geef alsjeblieft je
belangstelling aan door het intakeformulier in te vullen. De coördinator vrijwilligers zal contact
met je opnemen. Heb je vragen, neem dan contact op met de coördinator vrijwilligers via email: sollicitatie@bibliotheek-zoetermeer.nl of telefonisch via 06-48509098 (zondag t/m
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur)

