VACATURE

Taalhuisvrijwilliger l Taalhuis Venlo
In het Taalhuis kan iedereen met een taalvraag langskomen. Bezoekers van het Taalhuis krijgen
informatie of advies over taal- en computercursussen of over programma's op de computer waar
ze zelf mee aan de slag kunnen. Bezoekers kunnen er ook oefenen met een taalvrijwilliger. Het
Taalhuis is gratis en werkt alleen op afspraak. Taalhuis Venlo is een netwerkorganisatie waarbij in
totaal 10 partners zijn aangesloten. Samen zorgen we voor ervoor dat zoveel mogelijk inwoners
van de gemeente Venlo de Nederlandse taal goed beheersen en deel kunnen nemen aan onze
samenleving.
Jouw rol als TaalHUISvrijwilliger
Als Taalhuisvrijwilliger geef je informatie en advies aan iedereen die zich bij het Taalhuis meldt. Je
informeert mensen met een taalvraag - met zowel Nederland als eerste en als tweede taal - over de
mogelijkheden om (beter) Nederlands te leren lezen, schrijven en spreken.
Je voert intakegesprekken aan de hand van een uitgebreid intakeformulier waarbij een advies op
maat kan worden opgesteld. Jouw contactpersonen bij het Taalhuis zijn projectleider Petra van
Oosterhout en projectmedewerker Josanne Janssen van de Bibliotheek Venlo en taalconsulente
Birgitte Smeets van ROC Gilde Opleidingen.
Profiel
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een mbo- werk- en -denkniveau (door opleiding of ervaring verkregen);
Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen, van jong
tot oud en met zeer diverse achtergronden;
Je kunt gesprekken voeren met mensen die de Nederlandse taal beperkt beheersen;
Je bent in staat om in korte tijd zicht te krijgen op de situatie en leerwensen van bezoekers
van het Taalhuis (denk aan taalniveau, ontwikkeldoelen, financiële mogelijkheden);
Je houdt je kennis van het taalaanbod op peil en bent bereid om scholing te volgen;
Je kunt zelfstandig werken en beschikt over goede digitale vaardigheden;
Je bent oplossingsgericht en in het bezit van een positieve levenshouding;
Je hebt een representatieve uitstraling.

Intakegesprekken met taalvragers vinden altijd plaats op afspraak en op een van de volgende
locaties: Stadsbibliotheek Venlo, Tegels Informatiepunt TIP en Huis van de Wijk Boulevard
Hazenkamp in Blerick. Je bent flexibel in het maken van afspraken en de keuze van een locatie.
Heb je interesse?
Voor meer informatie en aanmelding stuur je een mailtje naar Petra van Oosterhout, projectleider
van Taalhuis Venlo: taalhuis@bibliotheekvenlo.nl

