
Vacature Vrijwilliger Klik & Tik – Eygelshoven  
 
Missie Bibliotheek Kerkrade e.o. 
Bibliotheek Kerkrade e.o. biedt voor alle inwoners van de gemeenten Kerkrade, Simpelveld, 
Brunssum en Voerendaal toegang tot betrouwbare informatie, met aandacht voor actualiteit, 
lokaliteit en maatschappelijke relevantie. Zij faciliteert levenslang leren en stimuleert vaardig 
burgerschap. Dit gebeurt op een uitnodigende en open wijze in een inspirerende omgeving. De 
bibliotheek is een ontmoetingsplek waar plaats is voor debat en uitwisseling van cultuur, en een 
plaats waar kennisdeling plaatsvindt. 
 
Als begeleider Klik & Tik help je mensen bij het aanleren van computervaardigheden. Van het 
aanzetten van de computer tot het typen van tekst. En van het downloaden, opslaan en verzenden 
van bestanden tot het vinden van de weg op internet. Je leert hen bijvoorbeeld een profiel aan te 
maken op sociale media. Dit doe je wekelijks in de bibliotheek, samen met collega’s. Ter 
voorbereiding doorloop je zelf (indien nodig) de cursus Klik & Tik. 
 

Je bent/hebt: 
• representatief, dienstverlenend en klantvriendelijk 
• teamgericht 
• beheersing van de Nederlandse taal 
• affiniteit met de doelgroep 
• affiniteit met begeleiden en/of onderwijs 
• in staat om mensen te motiveren en te activeren 
• betrouwbaar (we kunnen op u rekenen) 
• minimaal één dagdeel per week beschikbaar voor begeleiding 
• computervaardigheden, bent bekend met internet en sociale media 
• bereid om bijscholingsactiviteiten (indien nodig) en vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen 
• bereid om een functioneringsgesprek aan te gaan 
 

Wat kun je van ons verwachten? 
 
• een plezierige en inspirerende werkomgeving 
• samenwerkingsovereenkomst met goede voorwaarden 
• scholing/training (indien nodig) 
• een gratis lidmaatschap van de bibliotheek 
• eindejaarsattentie en/of een gezellige activiteit 
• vrijwilligersbijeenkomsten 
 

Plaats 
Bibliotheek Eygelshoven 
 

Werktijden 
Maandagen, 14.00 – 16.00 
 

Meer inhoudelijke informatie: 
Joran Effting, programmamaker Basisvaardigheden Bibliotheek Kerkrade e.o. 
06-25 21 98 16 of j.effting@bibliotheekkerkrade.nl 
 

Aanmelden: 
Diana Sweelssen, Coördinator Vrijwilligerszaken Bibliotheek Kerkrade e.o. 
045 763 05 24 of d.sweelssen@bibliotheekkerkrade.nl 
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