
Vrijwilligersvacature: Communicatie/interviewer van Bij Katrien (2-3 uur

per week)
Onze mooie activiteiten verdienen een podium en graag is onze wens om meer mensen te bereiken.

Hiervoor zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. We zijn op zoek naar iemand die teksten wil

schrijven voor onze sociale media en voor het foldermateriaal. Zo krijgt Bij Katrien meer content om te

delen voor zowel in de krant of via de kanalen op internet. Als er een nieuwe activiteit of project start weet

jij snel tekst om te zetten in een bruikbare tekst voor onze sociale media en website.

De functie vraagt enkele uren per week die u naar eigen inzicht kunt indelen.

Herkent u zich in deze omschrijving?

● Je hebt kennis en ervaring m.b.t. PR en communicatie.

● Je vindt het leuk om persberichten te schrijven.

● Communicatief vaardig en pragmatisch ingesteld

● Je vindt het leuk om te schrijven, bent creatief en flexibel.

● Je  vind het leuk om contact te hebben met verschillende mensen binnen onze organisatie:

vrijwilligers en coördinatoren van Bij Katrien om zo tot leuke posts te komen.

● Je bent initiatiefrijk.

Mogelijk uitbreiding tot profiel. Zie onze andere vrijwilligersvacatures!

- Website beheren

- Beheer Facebook/Instagram

- Creatief vormgever

- Webshop Bij Katrien

Wie zijn wij:
Bij Katrien is een initiatief van binnenstadbewoners. Een aantal jaren geleden ontwikkelden zij een
droom: een warme ontmoetingsplaats in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Dat is gelukt! Mede
dankzij een groot aantal vrijwilliger of “meemakers” zoals we bij Katrien zeggen. Een buurthuis,
gezellige foyer, fantastische zaal, een sfeervolle kelder, maar vooral een plek waar alle inwoners
van ‘s-Hertogenbosch zich thuis voelen.

“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

mee te doen vanuit zijn eigen kracht en talent. Dit doen we vanuit wederkerigheid en
gelijkwaardigheid. We verzachten de binnenstad, door mensen te laten stralen.”

Naast onze maatschappelijke bevlogenheid, hebben wij een aantal kernwaarden in ons DNA, die
tevens onze doelstellingen uitdragen.



● Verbinden van mensen en denken buiten de “hokjes”, dus niet alleen activiteiten voor
oud of jong, mensen met- en zonder migratieachtergrond, beperkt of niet beperkt, maar
juist samen, want wij geloven dat iedereen van elkaar kan leren.

● Denken in kansen en kijken naar ieders kracht. Wij geloven dat iedereen een bijdrage
kan leveren aan een betere en gezelligere samenleving, klein of groot maar vooral
samen. Het benutten van ieders talent, geen liefdadigheid, maar gewoon meedoen.
Éénmalig of wekelijks, dat maakt voor ons geen verschil.

● Wederkerigheid, waarin we bij iedere samenwerking klein of groot altijd de vraag
stellen, wat kan Bij Katrien voor jou betekenen, maar ook wat beteken jij voor Bij Katrien
of de bewoners van ‘s-Hertogenbosch. Een gezamenlijke overtuiging mag niet ontbreken
in onze samenwerking, creativiteit in denken maar ook in doen.

Wil je meer weten over deze functie?

Neem dan contact op met  Ellen Blijlevens, 06 15230759. Stuur een mail naar info@bijkatrien.com
en kijk op www.bijkatrien.com en op www.facebook.com/bijkatriendenbosch.
De verdere procedure

Ben je inderdaad enthousiast geworden en denk je dat jij ons horecateam perfect zou aanvullen?

Gaat jouw hart sneller kloppen 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 naar

info@bijkatrien.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

We gaan je zien, bij Katrien!
Schilderstraat 33

5211 NB 's-hertogenbosch

www.bijkatrien.com

mailto:info@bijkatrien.com
http://www.bijkatrien.com
mailto:info@bijkatrien.com
http://www.bijkatrien.com

