Functieprofiel Vrijwilliger Gastheer-Gastvrouw bij activiteiten
Ca. 8 uur per maand
Korte omschrijving werk
Volwassenen kunnen lezingen, workshops en ontmoetingsbijeenkomsten bijwonen op het gebied van
kunst, cultuur en maatschappij in onze vestigingen en soms op andere locaties. Het merendeel van de
activiteiten vindt plaats tijdens openingstijden, ook op zaterdagen. Sommige activiteiten zijn in de
avonduren tussen 19.00 en 23.00 uur (inclusief voorbereiden en opruimen). Als vrijwilliger ben je
belangrijk in de voorbereiding van leuke activiteiten.
Wat je doet
De vrijwilliger:
 Maakt de ruimte klaar voor een activiteit; zaalopstelling, koffie/thee, beamer/scherm/geluid;
 Begroet bezoekers als ze in de bibliotheek komen;
 Zorgt voor koffie en thee en wijst de bezoekers op de voorzieningen;
 Registreert de deelnemers en checkt de gegevens als dat nodig is;
 Houdt in voorkomende gevallen een kort welkomstwoord namens de bibliotheek;
 Bedankt de bezoekers na afloop voor hun komst;
 Ruimt na afloop op.
Plek in de organisatie
• De Gastheer/Gastvrouw is vrijwilliger van de Westfriese Bibliotheken
• De Gastheer/Gastvrouw werkt onder leiding van de vestigingscoördinator.
Wat we vragen
De Gastheer/Gastvrouw heeft:
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Interesse en/of ervaring in kunst, cultuur en maatschappij;
• Bij voorkeur ervaring met het klaarzetten van de beamer en het scherm, of leert dit snel;
• Plezier in het begeleiden van bezoekers;
• Een beschikbaarheid van gemiddeld 8 uur per maand;
• Een flexibele instelling en de mogelijkheid om op wisselende dagen, tijden en vestigingen mee te
draaien in de regio Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland of de regio Opmeer.
• Een betrouwbaar karakter (we kunnen op je rekenen).

Wat we bieden
De Gastheer/Gastvrouw wordt ingewerkt en begeleid door de Westfriese Bibliotheken. De gastheer/
vrouw wordt uitgenodigd voor regulier werkoverleg en relevante cursussen voor de front-office.
Daarnaast krijgt hij/zij een bibliotheekabonnement cadeau, een jaarlijkse attentie en indien het
vrijwilligerswerk buiten de eigen woonplaats plaatsvindt, heeft de vrijwilliger recht op een
reiskostenvergoeding.

