Vrijwilliger BiebLab Eemnes
Woensdag, 13.30 - 16.30 uur
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?
In het BiebLab maken kinderen vanaf 7 jaar kennis met nieuwe technologieën: van 3D printen tot
robots programmeren en van experimenten met keukenspullen tot virtual reality. Het BiebLab is
iedere tweede, derde en vierde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in het Huis van
Eemnes. Als Vrijwilliger BiebLab zorg je ervoor dat kinderen zich welkom voelen en een leerzame
middag hebben. In eerste instantie doe je dit samen met een bibliotheekmedewerker, maar op termijn
pak je de volgende taken zelfstandig op:




Je bent aanwezig bij de workshops en zet de apparatuur klaar.
Je legt de opdrachten uit en beantwoordt vragen.
Je helpt met het bedenken van leuke nieuwe opdrachten.

Wat hebben wij jou te bieden?







Een inspirerende en creatieve werkomgeving met hart voor de maatschappij.
Werken met een inspirerende en creatieve doelgroep (jeugd).
Een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft.
Een gratis bibliotheekabonnement.
Een jaarlijkse attentie.
Deelname aan diverse cursussen en (thema-) bijeenkomsten.

Wat vragen wij van jou?







Je bent vertrouwd met digitale media en pakt snel dingen op.
Je vindt het te gek om jouw kennis te delen met kinderen vanaf 7 jaar.
Je kunt goed zelfstandig werken binnen de gegeven richtlijnen.
Je hebt een gastvrije houding en spreekt makkelijk mensen aan.
Je staat open voor scholing die leidt tot verbetering van de inhoud en kwaliteit van de
dienstverlening.
Je bent beschikbaar op woensdagmiddagen en in overleg ook soms op zaterdag

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: Koen Smilde,
coördinator Bieblab, bieblab@bibliotheekgooienmeer.nl of bel 035-6973000.

