
 

Vacature 

 

Bouw jij verder mee aan de droom van Bij Katrien en wordt jij onze nieuwe  

Sales coordinator 
(vrijwilligers vacature voor minimaal 1 uur per week) 

 

Bij Katrien is op zoek naar hulp voor de verkoop van onze handgemaakte producten. De dames en 

heren maken bij onze wekelijkse creatieve ochtenden allerlei mooie producten, zoals oeteldonkse 

sjaals, plantenhangers, tassen, sieraden en nog veel meer. Deze producten verdienen het om nog 

meer gezien te worden.  

 

Graag willen wij meer met bedrijven in contact komen die op zoek zijn naar unieke, 

handgemaakte, duurzame producten. Bijvoorbeeld voor kerstcadeaus of relatiegeschenken of 

wellicht als extra verkooppunt van Bij Katrien.  

Wil jij ons daarbij helpen? 

 

In de praktijk komt dat neer op de volgende activiteiten: 

- Verkoop van producten uit de Bij Katrien winkel 

- Sales b2b. Bedrijven die op zoek zijn naar duurzame, handgemaakte producten als 

kerstcadeaus of relatiegeschenken bijvoorbeeld 

 

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 vrijwilligers of “meemakers” zoals we bij Katrien zeggen. Een buurthuis, 

een plek waar alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch zich thuis mogen 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.”  

 

Heb jij een groot netwerk in Den Bosch en ben jij, of ken jij de geschikte persoon hiervoor? Laat 

het ons weten, zodat we onder het genot van een kop koffie of thee in contact kunnen komen. 

Neem dan contact op met Ellen Blijlevens, 06 15230759 of stuur een mail naar 

info@bijkatrien.com  

 

#acquisitie 

#sales 

#netwerk 
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