Bouw je verder mee aan de droom van Bij Katrien?
Bij Katrien is een initiatief van binnenstadbewoners. Een aantal jaren geleden ontwikkelden zij een droom. Zij
wilden een warme ontmoetingsplaats realiseren in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.
Dat is gelukt! Mede dankzij een groot aantal vrijwilligers of “meemakers” zoals we bij Bij Katrien zeggen.
Bij Katrien is de warme (t)huiskamer in de Bossche binnenstad. We zijn een bruisende ontmoetingsplek vol
activiteiten. Een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en stimuleert om mee te doen vanuit zijn of haar
eigen kracht en talent. Dit doen we vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid. We verzachten de binnenstad,
door mensen te laten stralen.

Wij zijn op zoek naar een: Coördinator van onze huiskamer
Als Coördinator van onze huiskamer begeleid je vrijwilligers, stagiaires en mensen vanuit een
werkervaringsplek. Je zorgt ervoor dat zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en draagt daarmee bij aan het
opbouwen van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Samen zorg je voor voor een warme en toegankelijke
huiskamer met een diversiteit aan activiteiten.
Binnen de huiskamer ben je het aanspreekpunt voor de meemakers en zorg je ervoor dat de activiteiten soepel
verlopen. Je denkt actief mee over nieuwe kansen en mogelijkheden voor Bij Katrien. Ook ben je betrokken bij
het bedenken van de producten die door de meemakers gemaakt worden en zorgt ervoor dat deze verkocht
worden in de winkel.
Het betreft een functie voor 16 tot 20 uur per week (met de mogelijkheid tot meer in de toekomst) en een
flexibele inzetbaarheid is nodig.
Dus, ben je geïnteresseerd in ieders verhaal, kan je goed luisteren en sturen, ben je creatief in denken en doen,
heb je aantoonbare levenservaring en beschik je over een flinke dosis gezond verstand, meld je dan snel.
Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Ellen Blijlevens, 06 15230759 of stuur een mail naar info@bijkatrien.com.

De verdere procedure
Gaat jouw hart sneller kloppen van deze vacature en heb je zin om met jouw energie onze huiskamer nog meer
te laten stralen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten en stuur ons je CV voor 20 mei 2021 naar
info@bijkatrien.com ter attentie van het bestuur. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Schilderstraat 33
5211 NB 's-hertogenbosch
www.bijkatrien.com

