Vrijwillige Professionals
Over Gilde Den Haag
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde!
Bijna 500 vrijwilligers van het Gilde Den Haag zetten zich met hun
kennis, kunde en (levens)ervaring in voor hun stadgenoten. Zo biedt
het Gilde verschillende stadswandelingen aan, is er het zogeheten
taalmaatjesproject ‘SamenSpraak’ en kunnen coaches, adviseurs en
taaltrainers ingezet worden vanuit het onderdeel ‘Individueel Advies’.

Individueel Advies zoekt nieuwe enthousiaste

Taaltrainers
De rol van de taaltrainer
De taaltrainers helpen aanvragers die, voor hun studie of werk,
hun mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid willen verbeteren.
Aanvragers die daarvoor langere tijd begeleid willen worden in de
Nederlandse taal. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om taalkundige
begeleiding en training voor het opstellen van verslagen, het schrijven
van brieven, scripties en andere studieopdrachten. Het is zeker niet de
bedoeling dat de trainer over bijvoorbeeld werkstukken inhoudelijk
adviseert, maar uitsluitend op Nederlandse taal corrigeert en traint.
Het tijdsbeslag voor deze functie wordt geschat op twee tot vier uur per
week. U kunt uw tijd zelf indelen. U bent voor uw werkzaamheden als
vrijwilliger verzekerd. Verder krijgt u gemaakte onkosten vergoed.
Het deelnemen aan (interne) kennis- en vaardigheidstrainingen op het
functiegebied behoort tot de mogelijkheden.

Profielschets taaltrainer
Voor deze functie beschikt u over stevige kennis van de Nederlandse
taal met bij voorkeur ervaring in het taalonderwijs. Analytisch kunnen
denken is belangrijk. Daarnaast zijn goede contactuele eigenschappen,
inlevingsvermogen en resultaatgerichtheid essentieel. Helemaal mooi
zou zijn als u ervaring heeft in het begeleiden van aanvragers met
migratie-achtergrond.

Meer informatie of aanmelden
Bent u enthousiast of wilt u meer informatie, neem dan contact op
met Gilde Den Haag (contactpersoon Uschi Lubowski) via:
info@gildedenhaag.nl of 070 - 356 12 81. Uschi Lubowski is op dinsdag
en donderdag bij het Gilde bereikbaar van 9.30 tot 12.30 uur.
Vergeet u niet bij uw reactie een CV mee te zenden?
Stichting Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag.
Bezoekt u ook eens onze website: www.gildedenhaag.nl

