Functieomschrijving Taalvrijwilliger in de bieb
Elke week kunnen anderstaligen en vrijwilligers elkaar in de bibliotheek ontmoeten om samen
Nederlands te spreken. “Taal in de bieb” is een samenwerking van Taal aan Zee met de
bibliotheek Centraal, Escamp, Laak, Schilderswijk, Transvaal en Ypenburg. Om deze
taalochtenden/avonden te begeleiden zijn wij voor een aantal bibliotheken op zoek naar
vrijwillige taalcoaches.
Vacatures
 Bibliotheek Escamp (start in voorjaar 2017) vraagt taalvrijwilligers voor vrijdagen van 10
uur tot half 12.
 Bibliotheek Transvaal vraagt taalvrijwilligers voor vrijdagen van half 12 tot 1 uur.
 Bibliotheek Schilderswijk zoekt per direct voor de dinsdagavond half 7 tot 8 uur een
taalvrijwilliger die met een wisselend groepje taalleerders aan de slag gaat.
 Bij Bibliotheek Laak kunnen nieuwe taalvrijwilligers op maandagmorgen van half 10 tot
11 uur anderstaligen begeleiden.
 Bibliotheek Ypenburg zoekt voor eens in de twee weken op de vrijdagochtend van 10
tot half 12 taalvrijwilligers die het leuk vinden om met anderstaligen in contact te
komen. Elke keer is er een thema dat geïntroduceerd wordt door een
bibliotheekmedewerker; met de aanwezige taalleerders ga je, onder het genot van
koffie/thee, in gesprek over dit thema.
Voor de functies verwachten we dat je goed Nederlands spreekt en dat je open staat voor
anderen.
Tijdsinvestering
We vragen een beschikbaarheid van 2 uur per week of per twee weken. Je werkt alleen of samen
andere vrijwilligers en je krijgt begeleiding van een bibliotheekmedewerker en Taal aan Zee. Je
werkt onder de verantwoordelijkheid van de unitcoördinator In de wijk.
Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
- vergoeding van reiskosten
- WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk
Interesse?
Lijkt het jou leuk om in de bibliotheek in een ongedwongen sfeer anderstaligen op weg te
helpen met spreekvaardigheid? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar:
Fanny Winkelman
f.winkelman@taalaanzee.nl

