
Vacature Monteur / Operator

De i-did factory is op zoek naar een monteur / operator voor onze locatie in Den
Haag.
Ben je geïnteresseerd in het werken voor een textiel recycling bedrijf met een
duurzame toekomst? Solliciteer vandaag en werk samen met een divers team aan
een betere wereld.

Het bedrijf
Ben je ambitieus en wil je jezelf ontwikkelen, dan is i-did factory dé werkgever voor
jou. Je krijgt bij ons de ruimte om je eigen loopbaan vorm te geven en jezelf te
ontwikkelen. Je kunt doorgroeien binnen dezelfde afdeling, of wisselen van afdeling
om hier nieuwe ervaringen op te doen. i-did gelooft dat jij als geen ander weet hoe je
talenten het beste tot zijn recht laat komen. We bieden je een uitdagende en
afwisselende baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Investeren in elkaar en in de toekomst is waar we mee bezig zijn. Met jouw passie
kunnen we samen iets moois creëren.

Monteur WTB – Operator textiel recyclen plant
In deze functie rapporteer je aan de eerste operator tijdens de recycle operation, en
daarbuiten een mechanisch werkvoorbereider van de technische dienst. 
 
De uitdagingen

• Tijdens het recyclingproces regel je de processen in op basis van
productierichtlijnen en bedien je de productie-installatie, dit om o.a. een juiste
kwaliteit te krijgen.

• Je voert controles uit aan af- en instellingen van installaties met behulp van
een checklist en registreert afwijkingen en / of mankementen.

• Je verhelpt (kleine) storingen aan apparatuur.
• Je bereidt het recyclen met de eerste operator voor en draagt er zorg voor dat

installaties gereed zijn voor de start.
• Als monteur ben je betrokken bij modificaties van installaties in de plant en

kom je met voorstellen tot verbetering aan bestaande installaties.
• Je draagt bij aan het autonoom onderhoud programma.
• Je stemt uit te voeren onderhoud reparaties af met de eerste operator.
• Je voert buiten de plant operations geplande onderhoudsactiviteiten uit aan

installaties.

Functie eisen
Je hebt

• Een afgeronde opleiding MBO niveau 3, richting techniek
werktuigbouwkunde. Daarnaast heb je

• proceskennis op min. niveau II
• Bent in het bezit van VCA.
• Je hebt ruim drie jaar werkervaring.
• Je vindt het leuk om in een klein teamverband te werken en je bent in staat

om je kennis over te dragen op anderen. 



Geïnteresseerd?
• Solliciteer dan door je CV en motivatie op te sturen naar floor@i-did.nl
• Je sollicitatie zal daarna verder in behandeling worden genomen. Binnen

enkele weken zul je bericht ontvangen of je geselecteerd bent voor een
interview.

• De vacature wordt gesloten op het moment dat we een geschikte kandidaat
hebben gevonden.

Om te kunnen streven naar diversiteit in ons personeelsbestand, zet de i-did factory
zich in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt door niet te oordelen op basis van
ras, huidskleur, afkomst, etniciteit, geslacht, handicap, seksuele geaardheid,
genderidentiteit, leeftijd of religie. We moedigen iedere werknemer aan om het beste
uit zichzelf te halen, niet alleen om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse
werkzaamheden maar ook om te werken aan een waardevolle carrière.

Aanbod van i-did factory:
• Lopende leermogelijkheden binnen een diverse, inclusieve en lonende

werkomgeving.
• Carrière-ervaringen met kansen voor persoonlijke en professionele groei.
• De kans om binnen een duurzaam bedrijf te werken en te communiceren met

gemotiveerde collega’s.
• Kansen die tot je verbeelding spreken en je passie ontketenen om anderen te

helpen.

Over i-did factory
i-did factory combineert in Nederland, geïntegreerde productie, gerichte innovatie
en leidende bedrijfs posities om groei te realiseren. i-did heeft de ambitie om het
meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame materials science- bedrijf
te worden, met als doel een duurzame toekomst voor de wereld te leveren door onze
expertise op het gebied van materials science en samenwerking met onze partners.
Om te kunnen streven naar diversiteit in ons personeelsbestand, zet i-did zich in
voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. We moedigen iedere werknemer aan om
het beste uit zichzelf te halen, niet alleen om een bijdrage te leveren aan de
dagelijkse werkzaamheden maar ook om te werken aan een waardevolle carrière.

Voor informatie en sollicitatie kan je contact opnemen met Floor van Mens via
floor@i-did.nl.

i-did factory
Televisiestraat 2h
2525 KD
Den Haag
Human resources Manager Floor van Mens
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