Vrijwilliger met digitale vaardigheden
Vacat urenummer: 14301
Organisat ie: St icht ing Cult ureel Podium Jansen & de Feijt er
De S tichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter draagt – ondersteund door vele enthousiaste
vrijwilligers – sinds januari 2018 zorg voor het aanbod van culturele activiteiten vanuit de boekhandel
Jansen & de Feijter in Velp. Wij zoeken iemand die zich bezig gaat houden met de verbetering en het
beheer van onze website. Bovendien ga je de reserveringen verwerken die online gedaan worden.

Werktijden
Door de week
in overleg

Uitgebreide taakomschrijving
De st icht ing t elt ongeveer 20 vrijwilligers. Je werkt zelfst andig, maar je kunt alt ijd st eun krijgen vanuit de
boekwinkel.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Digit ale vaardigheden.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
De st icht ing is niet zo groot , er zijn ongeveer 20 vrijwilligers. De act ivit eit en zijn kleinschalig, wanneer ze in
de boekhandel plaat svinden dan best aat het publiek uit maximaal 80 mensen. Er is sprake van een
pret t ige, gezellige werksfeer. Vrijwilligers kunnen een aant al act ivit eit en grat is bijwonen. T wee maal per
jaar is er een avond waarbij de vrijwilligers 'in de wat t en' worden gelegd.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Kunst/Kultuur/Toneel/Radio

Activiteit

ICT

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

1-5

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie

Al bijna twintig jaar is boekhandel Jansen & de Feijter in Velp een begrip: goede en deskundige medewerkers, een mooi
assortiment en veel lezingen en literaire activiteiten. De Stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter draagt – ondersteund
door vele enthousiaste vrijwilligers – per 2018 zorg voor het aanbod van culturele activiteiten vanuit de boekhandel.

Wijk
Vanuit Huis

Vacaturenummer
14301

Contactgegevens
St icht ing Cult ureel Podium Jansen & de Feijt er
Emmast raat 6
6881 ST Velp
www.eenpassievoorboeken.nl
Jaap Besseling
0612352725
info@eenpassievoorboeken.nl

