Besøg os, ring eller send os en mail
Albertslund Hovedbibliotek Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund
Tlf.: 4368 7030 E-mail: bib@albertslundbib.dk
Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken
Hedemarksvej 14, 2620 Albertslund
Tlf.: 4368 7095 E-mail: hdm@albertslundbib.dk

Min kontaktperson
——————————————————
Mail
——————————————————–——-

Telefon
——————————————————-

Vi glæder os til at høre fra dig

VELKOMMEN SOM FRIVILLIG PÅ ALBERTSLUND BIBLIOTEK
Tak fordi du vil være frivillig på Albertslund Bibliotek og være med til at gøre bibliotekets

Som frivillig er du med til at give borgerne
Som frivillig er
du med til at
i Albertslund
engive
godborgerne
oplevelse!
i Albertslund en god oplevelse!

mange tilbud og muligheder endnu mere relevante og attraktive for borgerne i Albertslund.
Din frivillige indsats er med til at bygge bro mellem kommunen og borgerne og mellem
borgerne indbyrdes – du er altså med til at skabe ”lokal sammenhængskraft”.
Vi giver dig til gengæld mulighed for at følge det kulturelle område på tæt hold og for at
præge udviklingen af fremtidens bibliotek.

Du gør det, du er bedst til
Du skulle gerne få en rar og meningsfuld oplevelse ud af at være frivillig på

Som frivillig får du mulighed for






at indgå i nye sociale netværk
at få store oplevelser og gode erfaringer

Albertslund Bibliotek. Det får du kun, hvis du synes, der er brug for dine kompetencer
– og hvis de bliver brugt rigtigt.
Derfor inviterer vi dig først til en samtale, hvor vi afpasser dine og vores forventninger,
og finder ud af hvor, hvornår og hvor tit du ønsker at være frivillig.

at forbedre dine kompetencer eller få helt nye
at få noget ud over det sædvanlige at skrive på dit cv

Biblioteket gør sit bedste for dig
På biblioteket får du en fast kontaktperson, som både introducerer dig til biblioteket og
som står ved din side, når og hvis du får brug for det.
Samarbejdet mellem dig og biblioteket bliver løbende evalueret og eventuelt justeret.
Hvert år laver biblioteket et særligt arrangement for dig og de andre frivillige, og du er
selvfølgelig velkommen til at tage kaffe og te, når du er her som frivillig.

Som frivillig afgør du selv, hvor du vil
lægge din indsats og hvor meget tid du vil bruge!

For tryghedens skyld indhenter Albertslund Bibliotek børneattest og straffeattest, når det er
relevant at gøre det.

