
Geef jij onze bezoekers een warm welkom?  
Word gastheer/gastvrouw op de zaterdagochtend bij de bieb in Tegelen 
 
Sinds juni 2018 is onze mooie locatie aan het Wilhelminaplein open. 
Doordeweeks verzorgen onze collega’s van dagbestedingsorganisatie PSW de 
dienstverlening van de Bibliotheek. Ook op zaterdagochtend is de bieb geopend, 
zodat de inwoners van Tegelen ook in het weekend terecht kunnen. Voor de 
zaterdag zijn we op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die onze 
medewerkers ondersteunen.  
 
Jouw rol als Gastvrouw/Gastheer  
Als gastheer/gastvrouw ben je aanspreekpunt voor onze klanten en bezoekers. Je 
werkt samen met een bibliotheekmedewerker, helpt bij het innemen en uitlenen 
van boeken en zorgt voor een mooie uitstraling van de bieb. Met jouw 
klantvriendelijkheid weet je een uitnodigende sfeer neer te zetten waar bezoekers 
zich thuis voelen en waar ruimte is voor een gezellig praatje. Je helpt klanten bij 
algemene vragen en maakt ze wegwijs in de bibliotheek. Met inhoudelijke vragen 
verwijs je door naar de bibliotheekmedewerker.  
 
Als gastheer/gastvrouw heb jij de volgende kwaliteiten in huis:  

• Je hebt affiniteit met het werk van de bibliotheek.  
• Je hebt een representatieve uitstraling.  
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende 

doelgroepen, van jong tot oud.  
• Je hebt een oprechte interesse in mensen en vindt het leuk om mensen 

met de juiste informatie verder te helpen. 
• Je bent tenminste twee keer per zes weken op zaterdagochtend 

beschikbaar 
• Je hebt in ieder geval een MBO werk- en denkniveau (door opleiding of 

ervaring).  
 
En dit heeft de Bibliotheek in Tegelen voor jou in petto: 

• Een gezellige werkplek in het centrum van Tegelen 
• Een werkplek voor de zaterdagochtend (09:30 – 13:00 uur) 
• Een gratis lidmaatschap bij de Bibliotheek Venlo 
• De jaarlijkse eindejaars-bijeenkomst voor vrijwilligers 
• Een maandelijkse nieuwsbrief met alle ins & outs 

 
 
 

Is je interesse gewekt of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar:   
info@bibliotheekvenlo.nl  
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