VOOR VRIJWILLIGERS

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de vacaturebank registreert u zich bij het Vrijwilligers Informatie
Punt Culemborg. U hoeft dan slechts eenmaal enkele persoonlijke gegevens in te vullen en kiest een eigen
wachtwoord. Daarna kunt u met uw emailadres eenvoudig inloggen en reageren op vacatures. Vanzelfsprekend
worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
Registreren als vrijwilliger

Kies:
Aanmelden
als
vrijwilliger

formulier
volledig
invullen

Optioneel:
Kies voor ik
wil 3
vacatures
onvangen

Kies voor
registreer

activeer uw
account
vanuit uw
eigen email
account

u kunt
inloggen als
vrijwilliger
op de
website

Krijgt u geen mailtje in uw inbox? Kijk dan of deze per ongeluk tussen de spam terecht gekomen is.
Zoekprofiel invullen
Hebt u bij de registratie gekozen voor ik wil 3 vacatures ontvangen? Vul dan aansluitend uw zoekprofiel in. Met
behulp van dit profiel kunnen de medewerkers vacatures voor u zoeken. Per mail ontvangt u 3 passende
vacatures. Zijn deze niet geschikt? Dan kunt u zelf verder zoeken in de vacaturebank of langskomen in het VIP!
Vult u geen zoekprofiel in, dan ontvangt u geen vacatures. U kunt natuurlijk wel reageren op vacatures.
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Een vacature zoeken
Bent u ingelogd?

Kies:
vacaturebank of
vacatures

zoek op
specifieke
kenmerken
om sneller
iets te vinden

open de
vacature door
op de titel te
klikken

reageer op de
vacature door
een reactie te
versturen

u ontvangt
contact
gegevens per
mail.

Wilt u verder zoeken? Kies dan voor:
Bent u niet ingelogd? Dan kunt u niet reageren op een vacature. Ook kunt u niet alle informatie van de vacature
bekijken.
Account
Bij Account kunt u uw account bewerken of uw wachtwoord wijzigen. Bij contact kunt u een vraag stellen aan een
medewerker van de het Vrijwilligers Informatie Punt.
Wachtwoord vergeten? Ga naar Login en kies Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. U ontvangt een e-mail
met instructies om een nieuw wachtwoord te kiezen. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met het VIP.
Tot slot
Hebt u vragen of wilt u persoonlijke hulp bij het zoeken naar een geschikte vacature? Neem dan contact op met het
Vrijwilligers Informatie Punt of kom een keertje langs!
Vrijwilligers Informatie Punt
Meerlaan 22
4103 XZ Culemborg
Openingstijden:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Website

Ma t/m do 10.00 – 15.00 u
info@vip-culemborg.nl
0345 - 515227
www.vip-culemborg.nl
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