
 

 

Vrijwilliger gastvrouw/-heer 

donderdag 17.00-20.00 uur in bibliotheek Naarden 
 
Wie zijn wij?  
Als bibliotheek willen we de wereld van mensen groter maken door het stimuleren van lezen, leren en 
ontmoeten. Onze bibliotheek is een bron voor persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben 5 vestigingen en 
2 servicepunten. Met meer dan 40 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers staan wij klaar voor onze 
gasten. We werken samen met en voor maatschappelijke partners, scholen en gemeenten. 
 
Hoe doen we dat? 
Gastvrij: iedereen voelt zich bij ons thuis 
Verbindend: iedereen doet mee 
Inspirerend: we hebben passend aanbod voor iedereen 
 
Wat ga je doen? 
Als gastvrouw/-heer help je bezoekers bij het gebruik van de bibliotheek. 
Je maakt hen wegwijs in de catalogus. Waar nodig assisteer je bij het uitlenen en innemen en bij het 
scannen, kopiëren en printen. 
Je helpt bij het terugzetten van materialen in de kast en voert andere praktische taken uit. 
Met dit vrijwilligerswerk draag je bij aan het in stand houden en verbeteren van een belangrijke 
basisvoorziening.  

Wat hebben wij jou te bieden? 

 Een inspirerende werkomgeving met hart voor de maatschappij. 

 Werken met een enthousiast team van (vrijwillige) medewerkers. 

 Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft. 

 Een gratis bibliotheekabonnement. 

 Deelname aan diverse cursussen en (thema-) bijeenkomsten. 

Wat vragen wij van jou? 

 Je hebt een gastvrije houding en spreekt makkelijk mensen aan. 

 Je bent enthousiast en hebt een praktische instelling 

 Je kunt goed zelfstandig werken binnen de gegeven richtlijnen. 

 Je staat open voor scholing die leidt tot verbetering van de inhoud en kwaliteit van de 
dienstverlening. 

 Je neemt deel aan het teamoverleg. 

Solliciteren? 

Wil jij je als vrijwilliger aansluiten bij een inspirerende en verbindende organisatie? Dan is bibliotheek 
Gooi en meer de perfecte plek. Kom je het team versterken? Mail je motivatie naar:  
Margriet Veldhuisen, vestigingscoördinator, mveldhuisen@bibliotheekgooienmeer.nl  
of bel 035-6973000. 
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