WORD JIJ
ONZE NIEUWE
COLLEGA?
Vrijwilliger digitale vaardigheden
Panningen
Heb jij goede digitale vaardigheden en vind je het leuk om anderen te helpen
met hun computer-vragen? Ben je geduldig en communicatief-vaardig? Lees
dan snel verder!
Je werkzaamheden:
De bibliotheek is een plek om boeken te lenen
en te lezen, een plek om te ontmoeten en
samen te komen én een plek om te leren en je te
ontwikkelen. Als Vrijwilliger Digitale Vaardigheden
begeleid en stimuleer je inwoners bij het
ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. De
bibliotheek organiseert de bijeenkomst Klik & Tik.
Op deze bijeenkomst komen inwoners die meer
willen leren over het gebruiken van hun PC of
tablet.
Deelnemers kunnen stapsgewijs leren om te gaan
met bovenstaande apparatuur door het volgen van
het digitale leerprogramma Klik & Tik. Je begeleidt
deelnemers bij het doorlopen van dit programma
en bij de vragen die zij hebben naar aanleiding van
deze e-learning. Daarnaast hebben deelnemers ook
vaak specifieke vragen over het versturen van een
e-mail, het gebruik van social media, het gebruik
van whatsapp, online bankieren etc. Je probeert
hen te helpen door één-op-één-begeleiding te
geven om zo samen te oefenen op hun eigen
laptop of tablet. Uitgangspunt hierbij is dat je
deelnemers leert om zelfredzaam te worden in de
digitale wereld!

Wie ben jij?
Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau
(door opleiding of ervaring verkregen);
Je bezit goede digitale vaardigheden;
Je bent geduldig, vriendelijk en behulpzaam;
Je hebt goede sociale vaardigheden en een open
houding naar anderen;
Je kunt zelfstandig werken en komt afspraken na

Wat kun je verwachten?

Je wordt goed begeleid door een medewerker om
werkzaamheden samen door te nemen en te leren;
Je kunt een eigen account aanmaken voor het
online programma Klik & Tik, zodat je zelf ook
inzicht in en toegang hebt tot de e-learning;
In overleg word je één of twee vaste dagdelen per
week ingepland.

Heb je interesse?
Stuur dan een email naar Maria Verhaegh
(m.verhaegh@debibliotheekmaasenpeel.nl) met
je contactgegevens en een korte omschrijving over
jezelf. Je krijgt dan van ons op korte termijn een
reactie. Heb je nog een vraag naar aanleiding van
deze omschrijving? Mail dan naar bovenstaand
emailadres of bel naar vestiging Panningen op tel:
077 307 2382.

