Beschrijving vrijwilligerstaken bij Stichting WereldWijd
Stichting WereldWijd is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben jij of ken jij
iemand die handig is en het leuk vindt om zijn kennis en ervaring over te
dragen aan anderen (asielzoekers) of daarin te ondersteunen, neem dan
contact op met ons. Je kunt vrijwilligerswerk bij Stichting WereldWijd doen
vanaf een halve dag per week. Wij zijn geopend van maandag tot en met
donderdag. Onderstaand vind je een beschrijving van onze vraag:
Algemeen over lesgeven / instructie geven:
Lesgeven gebeurt in kleine groepen van maximaal 5 of 6 personen.
Veiligheid, samenwerking, instructies opvolgen en het nakomen van afspraken zijn belangrijke
onderdelen van onze opleiding. Cursisten die over onvoldoende reken- of taalvaardigheden
beschikken om de praktijkopdrachten te maken, krijgen extra reken- of alfabetiseringslessen.
Aan het eind van een traject (wat veelal 20 weken duurt) wordt door WereldWijd een certificaat
uitgereikt.
Instructeur / docent Nederlands en of Engels
Al meer dan 20 jaar wordt er op WereldWijd Nederlands gegeven aan anderstaligen. Momenteel
zijn er diverse mogelijkheden om NT2-lessen te volgen. We gebruiken de methodes ‘IJsbreker’,
‘Code’ en STAP. We leiden op vanaf niveau 0 tot Staatsexamen II.
Met name voor mensen die terugkeren naar hun land en gebaat zijn met Engelse les, wordt dit
aangeboden op maat.
Instructeur / docent Houtbewerking
Deze cursus is een basistraject met de onderdelen theorie, tekening lezen, aftekenen, zagen,
kappen, schaven, vijlen, boren, diverse verbindingen, samengestelde werkstukken en aan de
maat werken. Als eindwerkstukken wordt bijvoorbeeld een tafel of vogelhuis gemaakt waarin de
meest voorkomende technieken aan de orde komen.
Instructeur / docent Metaalbewerking
Deze cursus is een basistraject met de onderdelen metaal/plaatbewerking, CO2 lassen en
constructie bankwerken en evt. elektrisch lassen. Aan de hand van een aantal opdrachten
worden onderstaande vaardigheden geleerd: vak theorie, tekening lezen, aftekenen, zagen,
vijlen, centreren, boren, tappen, draad snijden, buigen/zetten.
Instructeur / docent Electrotechniek
Deze cursus is een basistraject met de onderdelen vak theorie, tekening lezen, aftekenen,
kabelmontage, gelijkstroomkabel, wisselstroombel en zoemer, wisseldeurbel en deuropener,
een- en tweepolige schakeling, serieschakeling, wisselschakeling, kruisschakeling, TL-lampen en
groepenkast.
Instructeur / docent Naaien
Aan de hand van werkstukken worden de volgende vaardigheden geleerd: vak theorie, stoffen
en garens, draadspanning, in- en afstellen naaimachine, onderhoud naaimachine, storing
naaimachine verhelpen, tekening lezen, maten nemen, aftekenen patronen en het maken van
diverse werkstukken.

Instructeur / docent ICT / computervaardigheden
Afhankelijk van aantoonbare kennis van de computer wordt er ingestroomd en gewerkt met
Windows, tekstverwerking, PowerPoint, Excel of eenvoudige teken- en -fotobewerking.
Incidenteel kan een programma worden aangeboden waarin vooral de hardware van de
computer aandacht krijgt.
Jobcoach / loopbaanadviseur
Cursisten krijgen begeleiding om zich voor te bereiden op toekomstige werk of om een eigen
bedrijf te starten. Er vindt coaching plaats om de regie in eigen hand te nemen en de eigen
loopbaan te plannen. Ook wordt er gekeken welke ondernemersvaardigheden en andere zaken
er nodig zijn om een eigen bedrijf te starten. Samen met de cursist wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor de toekomst. Cursisten leren een realistisch plan te maken en moeten dat
uiteindelijk presenteren.
Instructeur / docent Kapper/schoonheidssalon
Deze opleiding moet nog ontwikkeld worden en een ruimte zal er voor ingericht gaan worden.
Voor deze opleiding zoeken we nog mensen die dat vanaf het begin willen opstarten. Gedacht
wordt aan basistechnieken in het kappersvak, nagelstyliste etc.
Kantine medewerker
In de kantine komen op vaste tijden alle vrijwilligers en cursisten samen. Er wordt in de kantine
voor gratis koffie en thee gezorgd en in de lunchpauze zijn er broodjes en soep. Ook de inkopen
worden door de kantinemedewerkers gedaan, evenals het schoonhouden van de kantine.
Klusjesman / onderhoud
De gebouwen van Stichting WereldWijd hebben regelmatig klein- en groot onderhoud nodig.
Soms zijn het schilderklussen, verlichting vervangen, pleinonderhoud, en alle lopende
werkzaamheden. Voor dit werk is enige technische kennis een must.
PR-medewerker
Het PR- beleid en uitvoering kent vele kanten; dit kan beleidsmatig zijn, maar zeker ook
uitvoerend. Zoals folders maken, website bijhouden, Facebook, infoblad WereldWijzer maken,
interviews houden, werving van fondsen, vrijwilligers of materialen.
Chauffeur
Wekelijks gaan we op pad om in de nabije omgeving materialen en gereedschappen op te halen,
boodschappen te doen of mensen incidenteel van en naar het station te brengen. We hebben
geen eigen auto, dus voor deze taak dien je in het bezit te zijn van een auto.
Wat bieden wij?
Stichting WereldWijd biedt een fijne werkomgeving, leuke collega’s, onkostenvergoeding,
ongevallenverzekering en ondersteuning. Er worden ook een aantal activiteiten georganiseerd
speciaal voor de vrijwilligers om hun zo te bedanken, bijvoorbeeld een zomerbarbecue en een
kerstviering.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!
Stichting WereldWijd
Klompenstraat 1A
6251NE Eckelrade
T (+31) 43-4083122

E. info@stichtingwereldwijd.nl
W. www.stichingwereldwijd.nl
F. www.facebook.com/stichtingwereldwijd

