
Profiel IT-vrijwilliger 
 
Afhankelijk van jouw vaardigheden kan je helpen met zeer uiteenlopende IT-taken binnen de 
bibliotheek. Onze IT-dienst bestaat uit 2 personen en kan een extra handje gebruiken. 
 

Waarom vrijwilliger worden bij Luisterpunt? 
 Je komt terecht in een kleine organisatie waar je jezelf kan zijn en nieuwe mensen 

leert kennen 

 Dankzij jou en de collega’s kan iederéén lezen 

 Je leert de leefwereld van blinden, slechtzienden en personen met dyslexie kennen 

 Je leert de wereld van toegankelijke hard- en software kennen 
 
Hieronder bieden we enkele mogelijkheden aan waaruit je kan kiezen. We bekijken samen 
met jou welke taken bij je passen. Dit kan zowel als starter of als meer ervaren 
computergebruiker. Als je kennis beperkt is, kan je veel bijleren door mee te helpen om 
computerproblemen bij collega’s op te lossen.  
 

 Wil je bijleren over beheer van computers? Je kan meehelpen met het installeren of 
verwijderen van programma’s, het aanpassen van instellingen en het doorvoeren van 
updates. 

 Schrijf je graag? Je kan meehelpen aan het opstellen van handleidingen.  

 Zoek je graag naar nieuwe software? Je kan meehelpen zoeken naar software die 
het werk in onze organisatie verlicht. 

 Wil je werken met media? Je kan meehelpen met bv. het selecteren en knippen van 
luisterfragmenten en het knippen van goede fragmenten uit filmopnames van auteurs. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst communicatie en promotie. 

 Ben je geïnteresseerd in techniek? Je kan meehelpen bij het beheer van onze 
brandrobots waarmee we grote hoeveelheden cd’s branden en printen. 

 Heb je interesse in bibliotheeksoftware? Onze diensten catalogus en collectie kunnen 
een helpende hand gebruiken bij het correct houden van onze boekgegevens. 

 Ben je bezig met programmeren? Wij kunnen je kleine automatiseringstaken 
aanbieden: meehelpen opbouw intranet, kleine webtoepassingen maken, Excel-
formules maken, enz. 

 
Geïnteresseerd? Contacteer ons dan via info@luisterpuntbibliotheek.be. 
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