Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? Wil je tijdens dat werk graag veel mensen ontmoeten in
een levendige omgeving? Dan hebben wij dé vacature voor jou!

Vrijwilliger tijdens Taalcafé in Rozet Kronenburg
De bibliotheek organiseert wekelijks het Taalcafé in Rozet Kronenburg. Elke dinsdagochtend kan
op een ontspannen manier Nederlands worden geoefend. We bekijken foto’s, doen een
taalspelletje en praten over thema´s als ‘tradities’, ‘kleding’ of ‘wonen’. We houden rekening met
het taalniveau van de bezoeker en passen het tempo aan.
Werk je graag in een levendige omgeving en ben je op zoek naar boeiend en afwisselend
vrijwilligerswerk? Bij ons kun je wekelijks helpen om de spreekvaardigheid van de bezoekers van
het taalcafé te vergroten. Een prachtige mogelijkheid om samen met collega’s je affiniteit met
de Nederlandse taal uit te dragen.
Wat worden je taken?
Als vrijwilliger van het Taalcafé ontvang je onze bezoekers, maakt groepjes van gelijk taalniveau.
Je begeleidt het gesprek in een groepje over bepaalde thema’s als traditie, kleding, winkelen. De
bezoekers dragen ook eigen gespreksonderwerpen aan. Het doel is de bezoekers zoveel mogelijk
aan het woord te laten.
Wat vragen wij van je?
• Je hebt affiniteit met mensen, taal, kunst en erfgoed
• beheerst de Nederlandse taal goed;
• bent geïnteresseerd in andere culturen;
• hebt een positieve levenshouding;
• hebt inlevingsvermogen, enthousiasme en geduld;
• beschikbaarheid op dinsdagochtend van 9.30 – 12.00 uur
Wat bieden wij je?
• Een plezierige en inspirerende omgeving met boeiende mensen
• Samenwerking met andere vrijwilligers
• Relevante scholing
• Een gratis abonnement van de bibliotheek gedurende de periode dat je vrijwilligerswerk
uitvoert
• Kerstattentie
• Reiskostenvergoeding
Enthousiast?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
Rozet t.a.v. A. van den Hout, Postbus 1168, 6801 ML Arnhem of per e-mail naar:
angelique.vanden.hout@rozet.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maria de Haan
Tel. 026 - 354 3171.

