
Jij verwelkomt onze 
gasten en maakt 
hen wegwijs in de 
bibliotheek

Dagelijks verwelkomt Rozet vele bezoekers. Velen kunnen hun weg goed vinden, maar er zijn 
ook regelmatig bezoekers die wegwijs gemaakt moeten worden. Dat willen we niet alleen met 
informatieborden doen, maar ook persoonlijk.

Wij zoeken: 

Vrijwillige gastvrouwen/gastheren 
tijdens zelfservice-uren  

in de bibliotheek van Rozet Centrum op zaterdagochtend

GEZOCHT
Werk je graag in een levendige omgeving en ben je op zoek naar boeiend en afwisselend 
vrijwilligerswerk? Bij ons kun je de rol van gastheer/gastvrouw vervullen in de bibliotheek van Rozet. 
Bezoekers kunnen tijdens de zelfservice uren gebruikmaken van alle faciliteiten van de bieb. Veel 
klanten kunnen hun weg goed vinden, maar er zijn ook bezoekers die daarbij hulp nodig hebben.  
Als vrijwillige gastvrouw/gastheer verwelkom je onze gasten en maakt hen wegwijs in de 
bibliotheek. Je geeft een klant bijvoorbeeld uitleg over het leenproces, gebruik van apparatuur, of 
het vinden van materialen in de bibliotheek. Daarnaast lever je een bijdrage aan het op orde houden 
van de collectie en de presentaties.

DNA
• Je hebt affiniteit met mensen, media, cultuur en erfgoed;
• Je bent representatief en gericht op de bezoekers;
• Je bent op zaterdagochtend beschikbaar van 8.30 uur tot minimaal 11.00 uur.

WAARDERING
• Een plezierige en inspirerende omgeving met boeiende gasten van jong tot oud
• Samenwerking met andere vrijwilligers
• Een gratis abonnement van de bibliotheek gedurende de periode dat je vrijwilligerswerk  
 uitvoert
• Kerstattentie
• Reiskostenvergoeding

REACTIE
Meer weten over deze functie of ben jij dé persoon die wij zoeken? Wij zijn op verschillende 
manieren te bereiken. Voor meer informatie bel met Colette van Beek. Zij is bereikbaar op 06 4984 
0788. Of stuur je motivatie en c.v. naar Talentspot@rozet.nl 

Rozet is er voor alle 
inwoners van Arnhem en 
omgeving. Voor inwoners 

met verschillende 
achtergronden, 

leeftijden en interesses. 
Als partner in de stad 
op maatschappelijk- 

economisch vlak, willen we 
persoonlijke ontwikkeling 

voor iedereen mogelijk 
maken. Dit doen we met 

taal, kunst en erfgoed. 
Samen met de Arnhemmers 

en organisaties 
ontwikkelen we culturele 

en educatieve activiteiten 
dichtbij, in de stad en in de 

wijken.


