Vacature PCHulp aan Huis (vrijwilligersfunctie)
Diverse plaatsen in Nederland

SeniorWeb is per direct op zoek naar vrijwilligers voor zijn ledendienst
PCHulp aan Huis (ca. 2 dagdelen per week) in de volgende plaatsen en regio’s:
Drenthe

Emmen

Gelderland

Arnhem, Zutphen

Flevoland

Groningen

Almere, Lelystad

Groningen, Stadskanaal

Limburg

Roermond, Sittard, Weert

Noord-Holland

Alkmaar, Castricum, Den Helder, Egmond aan Zee, Enkhuizen,

Noord-Brabant

Overijssel

Breda, Oss, Roosendaal

Haarlem, Hoofddorp, Hoorn, Kop van Noord-Holland, Nieuw-Vennep,
Schagen, Zaandam, Zandvoort
Ommen

Utrecht

Houten, Leerdam, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Zeist

Zuid-Holland

Den Haag, Hoeksche Waard, Naaldwijk, Noordwijk, Schiedam,

Zeeland

Terneuzen, Hulst, Schouwen-Duiveland, Zierikzee

Schoonhoven, Vlaardingen, Overflakkee, Westland

Wat gaat u doen?
Als PCHulp aan Huis-vrijwilliger verhelpt u problemen met zowel computers als tablets en

smartphones bij SeniorWeb-leden thuis. U verricht hierbij geen reparaties aan apparaten of
hardware.
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Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers (v/m 50+) die sterk zijn in het oplossen van computerproblemen
én het leuk vinden om mensen te helpen. U hebt goede kennis van Windows-, Apple- of

Androidsystemen, of combinaties daarvan. U bent representatief, en sociaal en communicatief
sterk. U weet vragen zo te stellen, dat u het probleem goed kunt vaststellen en de juiste hulp

kunt bieden. Ook bent u geduldig en bereid tot het geven van uitleg bij uw hulp. Daarbij speelt u

in op het kennisniveau van degene die u helpt. Kunnen geruststellen is belangrijk in deze functie.

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 ruim 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 bijna 400 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 Tessa Snippers, Teamleider PCHulp, e-mail
pchulp@seniorweb.nl, telefoon 030 - 276 99 51.
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