
Allround Operator Sociale en Duurzame onderneming  
(32 uur/Den Haag/per direct)

Klinkt dit je als muziek in je oren?

Het opstarten van een gloednieuwe en unieke textiel-recyclingfabriek. Je ademt techniek, bent gek op
machines en krijgt energie om mensen te begeleiden. Jij staat te springen om de machines te
installeren en de fabriek werkend te krijgen en te houden. Zo bouw jij mee aan een duurzame en
sociale beweging in de textielindustrie.

Wat ga je doen?

In 2021 lanceert i-did haar eerste textiel-recyclingfabriek. In de fabriek gaan we bedrijfskleding en
textiel overschotten mechanisch recyclen naar vilt. Jij staat als operator aan het roer van deze vezel-
en viltproductie. Je stuurt de productielijnen aan en stelt alle machines in voor de verschillende te
maken producten. Daarnaast lever jij input in de verdere ontwikkeling van het viltmateriaal. Een deel
van je tijd gaat dus zitten in ontdekken wat er allemaal wel en niet kan met de productielijnen. Wat je
verder gaat doen:

•          Je bent verantwoordelijk voor het werktuigbouwkundig machinebeheer en voert kleine
wijzigingen uit aan installaties;

•          Je verbetert continu het onderhoud, de staat van de installaties en het onderhoudsproces;
•          Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van werkprocessen en zorgt dat de

processen en procedures worden gevolgd;
•          Je zorgt dat de machines voldoen aan de normen van kwaliteit en kwantiteit;
•          Je signaleert en lost storingen op;
•          Je administreert de werkzaamheden;
•          Je hebt overleg met o.a. monteurs en leveranciers van de machines;
•          Je begeleid mensen die langdurig werkloos waren, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt
worden vergroot.

Klaar voor een uitdaging? Dit helpt:

•          Jij hebt minimaal een afgeronde werktuigbouwkunde-opleiding op MBO niveau 4 of
gelijkwaardig;

•          Jij hebt praktijkervaring in het werken met complexe productiemachines;
•          Jij vindt veiligheid en kwaliteit belangrijk;
•          Jij bent een aanpakker, werkt zelfstandig en hebt de drive om continu te verbeteren;
•          Jij werkt graag in een team en vindt het leuk om mensen te begeleiden;
•          Jij hebt affiniteit met sociaal en duurzaam ondernemen.

Wat doet i-did precies?

i-did is een van de koplopers van het sociaal ondernemerschap in Nederland. In ons sociale en
duurzame productie ateliers bieden wij werkervaring aan vrouwen en mannen die de arbeidsmarkt
weer willen betreden na langere tijd werkloos te zijn geweest. In de i-did Factory verwerken we
afgedankte bedrijfskleding en textiel overschotten tot prachtig nieuw design vilt. In de i-did ateliers
(Utrecht en Den Haag) maken we van dit vilt verschillende mooie eindproducten. Op deze manier
wordt textielafval op een creatieve manier hergebruikt en geven we mensen nieuwe kansen op de
arbeidsmarkt. i-did werkt voornamelijk business-to-business (KLM, IKEA, Efteling, Heineken).



En, wat hebben wij te bieden?

i-did biedt een werkomgeving waarbij je elke dag opstaat om de wereld mooier te maken. De wereld
beter maken, start met het worden van de beste versie van jezelf. Wij geven je:

•          Een jaarcontract voor 32 uur in de week (met intentie tot verlenging);
•          Werken in zelfsturend team volgens Semco Model:

* vrijheid in het stellen van doelen, in het bepalen van je uren/werktijden en in de manier hoe
je je werk uitvoert;
* ruimte om fouten te maken en te groeien door te doen;
* afstemming van je eigen dromen en idealen met die van i-did.

•          Coaching volgens ‘The Work’ van Byron Katie;
•          Financiële zekerheid: salaris in lijn met CAO MITT, pensioenopbouw, vakantietoeslag,

reiskostenvergoeding (tot 277,-);
•          Een fijn team om mee samen te werken. Wij doen, geven elkaar vrijheid, vertrouwen en
werken vanuit aandacht. Wij zijn samen op een missie en zijn met ons team in verandering en in
(internationale) groei. In deze groei is het nu het perfecte moment om in ons team te stappen en mee
te bouwen aan deze groei.

Wat vindt jouw collega van haar baan?

“Geen dag is hetzelfde bij i-did. De variatie is wat het werken bij i-did zo mooi maakt. Zo zit ik
bijvoorbeeld ’s ochtends aan tafel bij een grote corporate om te praten over producten van vilt
gemaakt uit hun oude bedrijfskleding. Vervolgens stem ik met onze ontwerpster af welke samples zij
voor de klant kan maken. Ondertussen bel en mail ik met potentiële klanten, heb ik een meeting om
onze webshop verkopen te sturen, heb ik een cashflow call en stem ik af met mijn HR collega. Het
geeft mij veel energie om bezig te zijn de ontwikkeling van i-did, van mijn collega’s en van mezelf. Het
werken met de methode van ‘The Work' van Byron Katie zit in ons DNA. Het naar jezelf durven kijken
in een sfeer van vertrouwen en eerlijkheid is erg inspirerend. Mijn dag is het meest compleet als ik
tijdens de lunch een mooi gesprek heb met een van onze deelnemers. Want dat is uiteindelijk waar
we het allemaal voor doen.” (Jiska Rutteman - Salesmanager i-did)

“Ik voelde me thuis bij i-did “ - (F.M. voormalig deelnemer i-did)

Solliciteren?

Leuk! Dat kan je doen door vandaag nog je CV op te sturen. Stuur je daarbij een filmpje op van +/- 1
minuut waarin je ons vertelt waarom jij de perfecte match bent voor ons team? Je kan de informatie
opsturen naar  floor@i-did.nl. De vacature wordt gesloten op het moment dat we onze nieuwe collega

hebben gevonden.

mailto:floor@i-did.nl

