
Vrijwilligers advertentie

OP ALLE MARKTEN THUIS?

Verkoper op markten en beurzen

Stichting van Klooster tot Emmaus heeft de taak om het meer dan 125 jaar oude klooster 
aan de Schorsmolenstraat in Breda te beheren en te behouden.
Het klooster is nog steeds van de Minderbroeders Kapucijnen. Volgens plan koopt de stich-
ting het klooster met zijn prachtige ommuurde tuin in de loop van 2017.

Een van de initiatieven van het Klooster is Labé.  Labé staat voor ‘Laboratorium Abbé 
Pierre’. We laten (nu nog) tassen maken van gebruikte geveldoeken bij Emmaus in San 
Sebastian in Spaans Baskenland. Op termijn hopen we een eigen atelier te openen. 
Met de winst genereren we op termijn een woon- en werkplek voor dak- en thuislozen in het 
klooster. 

Je gaat als verkoper aan de slag op een markt of beurs, verkoopt vooral tassen gemaakt 
van gebruikte geveldoeken (reclame-banners), staat klanten te woord, adviseert en rekent af.
Je gaat met de auto met aanhanger naar de locatie; de bakfiets met winkeldisplay is onze 
‘vaste etalage’.
Je draagt mede zorg voor de voorraadbeheers- en verkooplijsten.
Je zorgt mee dat alle tassen klaar staan voor vertrek.
Je richt de winkel op locatie in met je collega.

Competenties
• verkoop- en klantgericht
• commercieel en sociaal
• contactueel sterk / creatief / representatief
• vriendelijk/ spontaan/ humorvol
• pro- actief
• ervaring in de detailhandel is een pré
• rijbewijs om met aanhanger te kunnen rijden om buiten Breda naar markten te gaan is 
een pré
• fysiek belastbaar ivm het hanteren van de bakfiets en aanhanger.

Er is een nieuwsbrief, waar je je op kunt abonneren.
Interesse? 
info@labetassen.nl
info@vankloostertotemmaus.nl

Reageren?
- Stuur een mail met gegevens en motivatie naar: bregt@labetassen.nl of info@labetassen.nl
of; -Bel naar 076 593 88 45  of 06 47 37 33 39  voor informatie

www.labetassen.nl
www.hetkloosterbreda.nl


