Voor en door de buurt. Samen houden we de bibliotheek open!
Vrijwillige medewerkers zijn steeds belangrijker voor de OBA: dankzij hen kunnen wij nog steeds ons
aanbod aan activiteiten en cursussen uitbreiden. Onze vrijwilligers ondersteunen in de vestigingen,
beantwoorden vragen en wijzen de weg, helpen bij culturele en maatschappelijke activiteiten, of ze
leveren een bijdrage aan de diverse trainingen basisvaardigheden op het gebied van taal en
computers. Er zijn verschillende mogelijkheden en je doet (weer) werkervaring op en ontwikkelt je
talenten.

Vrijwilliger Gastheer/Gastvrouw
(minimaal 5 uur per week,

inclusief dag-start en overdracht)

Lijkt het je leuk om in contact te komen met mensen van verschillende culturele achtergronden en ze
persoonlijk op weg te helpen in Amsterdam? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou! Als
vrijwilliger gastheer/vrouw help je Amsterdammers om wegwijs te worden in de OBA in hun buurt

Wat ga je doen?
Als vrijwilliger neem je de rol aan van gastheer/vrouw en ben je herkenbaar voor de bezoekers als
aanspreekpunt. Je verwelkomt de bezoekers op de rustige momenten, maakt waar gewenst een
praatje en assisteert met het bedienen van de apparatuur. Dit varieert van het gebruiken van
www.oba.nl tot het lenen van een boek bij de lendomaat. Waar nodig verwijs je naar de OBA
medewerker of een samenwerkingspartner.
Uiteraard wordt de persoonlijke hulp aan bezoekers op gepaste afstand geboden. Je bent dan ook
op de hoogte van de voorschriften van het RIVM en hoe deze in de bibliotheek worden toegepast.
Daarnaast zorg je dat deze voorschriften in de bibliotheek worden nageleefd.
Belangrijk voor ons
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
 Je bent klantvriendelijk en in staat mensen te enthousiasmeren
 Je hebt een positieve instelling en verantwoordelijkheidsgevoel
 Je hebt een open houding en bent niet bang op mensen af te stappen

Leuk voor OBA-vrijwilligers
 Je leert nieuwe mensen kennen en breid je netwerk uit
 Je wordt goed begeleid in een inspirerende werkomgeving
 Een vergoeding in de vorm van een gratis OBA abonnement gedurende de periode dat je
als vrijwilliger wordt ingezet
 Je bent WA en ongevallen verzekerd
Gevraagde inzet
Werktijden:
Vanaf:
Locaties:

5 uur per week, inclusief dag-start en overdracht, werktijden in overleg
per direct
Stadsdeelteam Noord
OBA Molenwijk
 Dinsdagochtend
 Woensdagochtend
Stadsdeelteam Oost/Diemen
OBA Diemen
 Woensdagochtend
 Donderdagochtend
Stadsdeelteam Zuid
OBA Olympisch Kwartier
 Woensdagochtend
 Donderdagochtend
 Vrijdagochtend
OBA Buitenveldert
 Woensdagochtend
 Donderdagochtend
 Vrijdagochtend
Stadsdeelteam Zuidoost
OBA Bijlmerplein
 Donderdagochtend
OBA Reigersbos
 Woensdagochtend
 Vrijdagochtend
OBA Weesp
 Vrijdagen
 Zaterdagen
Stadsdeelteam West
OBA Staatsliedenbuurt
 Dinsdagochtend
 Donderdagochtend
 Vrijdagochtend

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze en andere vrijwilligersfuncties kun je mailen naar vrijwilligers@oba.nl
t.a.v. Jeaan Bodaan of Willemijn Ligthart of bellen naar 020 52 30 745 / 744.
Reageren
Vrijwilliger Gastheer/Gastvrouw worden? Mail dan jouw motivatie en cv naar vrijwilligers@oba.nl
o.v.v. Gastheer/vrouw en de gewenste OBA vestiging.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

