VACATURE (vrijwilligersfunctie)
SeniorWeb is per direct op zoek naar vrijwilligers voor de ledendienst Leren aan Huis in het hele
land: leuk, dankbaar en flexibel vrijwilligerswerk, waarbij u uw eigen beschikbaarheid kunt indelen.
Wat gaat u doen?
Als Leren aan Huis-vrijwilliger bezoekt u binnen uw eigen regio op afspraak leden van SeniorWeb die
u aan huis helpt met hun leervraag of leervragen over uiteenlopende digitale onderwerpen. Van
antivirus tot sociale media en van Word tot smartphones. Een Leren aan Huis-aanvraag bestaat
gemiddeld uit twee tot drie afspraken van elk één à anderhalf uur. U bepaalt zelf hoeveel aanvragen u
tegelijkertijd in behandeling wilt hebben; u stemt met het lid af wanneer het u beiden past. Heel
flexibel dus!
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers (m/v 50+) die goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op
digitaal gebied, en die het leuk vinden om uitleg op maat te geven. U legt uit, maar u bent vooral
begeleider en coach. U bent breed inzetbaar, representatief en geduldig.
Wat mag u van ons verwachten?
SeniorWeb zorgt voor een goede inwerkperiode en
ondersteuning bij uw vrijwilligerswerk. Hiervoor
organiseren we regelmatig interessante trainingen en
bijeenkomsten, waar u ook de mensen van het landelijk
bureau van SeniorWeb en uw collega-vrijwilligers
ontmoet. Bovendien bent u als vrijwilliger gratis lid van
SeniorWeb, waardoor u profiteert van al onze
ledenvoordelen!
Over SeniorWeb
SeniorWeb vindt de digitale samenleving een verrijking van het dagelijks leven van senioren. Daarom
werkt SeniorWeb samen met ca 3.000 vrijwilligers, zelf ook senioren, die wij ambassadeurs noemen.
Als generatiegenoten zijn zij immers als geen ander in staat senioren digitaal wegwijs te maken.
SeniorWeb is een vereniging zonder winstoogmerk. Momenteel heeft SeniorWeb ca. 150.000 leden.
Het lidmaatschap van SeniorWeb is een combinatie van informatie, educatie en hulp. Met de
begrijpelijke, stap-voor-stapuitleg in ons eigen tijdschrift Enter, op de website en in onze
nieuwsbrieven leren senioren meer over de digitale wereld. Daarnaast biedt SeniorWeb online en in
410 Leercentra in het land cursussen. Ledendienst PCHulp helpt leden bij computerproblemen:
telefonisch, via internet en aan huis.
Interesse in deze functie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Straatman, projectleider Leren aan Huis, email hstraatman@seniorweb.nl, telefoon 030 - 276 99 49.

