De Rotterdamse Volksuniversiteit zoekt

Vrijwilligers (voor diverse functies)
Lijkt het je leuk om een paar uur per week iets bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen? Of
draag je graag bij aan een leuke sfeer op een historisch instituut? Misschien is vrijwilligerswerk op de
Volksuniversiteit dan wel wat voor jou! Het leuke is; vrijwilligers kunnen bij ons gratis cursussen
volgen, dus je werkt ook nog aan je eigen persoonlijke ontwikkeling!
Over ons:
De Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit ontwikkelt sinds 1917 kennis en vaardigheden van
Volwassen Rotterdammers zodat zij actief, kritisch en bewust deelnemen aan de samenleving en
deze op hun beurt verrijken. Daartoe verzorgen we jaarlijks een divers cursusaanbod van ruim 500
cursussen voor ongeveer 4.500 deelnemers. Dit doen we met een team van 8 medewerkers, 25
vrijwilligers en 130 docenten.
De Volksuniversiteit is geen commercieel bedrijf maar een ongesubsidieerde stichting zonder
winstoogmerk. We vinden het belangrijk dat juist ook mensen met een klein budget Nederlands
kunnen leren.
We zoeken:








Barvrijwilligers voor enkele uren per week
Enkele uren per week serveer je drankjes of kleine snacks aan onze cursisten. Hierbij is er
nadrukkelijk ruimte voor gezelligheid. Onze Volksuniversiteit is een ontmoetingsplaats voor
mensen van diverse achtergronden.
Taalmaatjes voor enkele uren per week
Je helpt iemand die Nederlands leert op een vast moment in de week met huiswerk en
spreekvaardigheid. Hierbij moet het natuurlijk vooral gezellig blijven; Bijvoorbeeld door
samen een kop koffie te drinken in onze foyer of een tentoonstelling te bezoeken.
Hosts (voorheen gastheren/gastvrouwen) enkele uren per week
Op cursusavonden ben je hét aanspreekpunt voor onze cursisten, je wijst hen de weg in het
gebouw en zorgt ervoor dat zij zich welkom voelen. Daarnaast ondersteun je
stafmedewerkers en docenten bij lichte werkzaamheden.
?
Ben je goed met social media, of fotografie, kun je goed klussen, of heb je een andere
kwaliteit waarmee je ons zou kunnen versterken? Aarzel niet om even een berichtje te sturen,
misschien kun je je kwaliteiten wel inzetten als vrijwilliger.

We bieden:





Gratis cursussen
Flexibele vrijwilligersuren
Samenwerken met een gezellig team
Een vrijwilligersvergoeding

Meer weten of direct een gesprek inplannen?
Stuur een berichtje naar onze vrijwilliger coördinator!
Marlies Schmitz: marlies.schmitz@vu-rotterdam.nl of bel even: 010-4761200

