Creative City Lab - open innovatie voor een nieuwe duurzame wereld

Creatieve Mode en Interieur Ontwerpers Gezocht voor Topstage of Afstudeeropdracht
op het Gebied van Recycling en Duurzaam Textiel
Heb jij een passie voor duurzaamheid textiel, mode of interieur? Ben je woonachtig in de
omgeving van Amsterdam en opzoek naar een inspirerende stage? Lees dan snel verder!

Beschrijving
We zijn opzoek naar een enthousiaste stagiaires die graag wil meewerken aan de transitie
naar een circulaire textielketen door het ontwikkelen van een duurzame mode- en
interieur items | collectie gemaakt van textielafval. Gedurende de stage zal je onderzoek
doen naar nieuwe materiaaltoepassingen en het ontwerpen van nieuwe fashion en/of
interieur toepassingen van afvaltextiel. Daarnaast geef je ondersteuning bij de
ontwikkeling van de organisatie.
Wij zijn opzoek naar iemand:
• met aantoonbare interesse in het verduurzamen van de samenleving, in het bijzonder
textiel, fashion of interieur;
• met interesse / kennis in (duurzame) materialen;
• die zowel goed kan ontwerpen als ook operationeel/organisatorisch sterk is;
• die affiniteit heeft met recycling en circulair textiel, fashion of interieur;
• die flexibel en ondernemend is;
• met een ‘hands-on’ mentaliteit.
What’s in it for you?
• Je zal veel leren over circulaire mode en nieuwe duurzame technieken en materialen;
• Je werkt in een multidisciplinair team;
• Goede coaching en begeleiding door professionals;
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• Samenwerking met ervaren professionals;
• Je komt in contact met de verschillende partners van het lab en met een breed netwerk
van partijen uit de textiel- en modeketen;
• Je hebt een uitdagende stage waar ook echt iets van je wordt verwacht.
Beschikbaarheid
Wij zoeken per februari een stagiair(e) voor 4 à 5 dagen in de week;
De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:30 uur.
Over Creative City Lab (Createtoday) en de start-up
Creative City Lab (CCL) stelt zich ten doel om bij te dragen aan het verduurzamen van de
maatschappij. Daartoe kiest CCL regelmatig een urgent en complex thema en organiseert
zij binnen dat thema innovatielabs in co-creatie met publieke en private partijen en
kennisinstellingen. Eind 2014 heeft CCL ervoor gekozen om het verduurzamen van de
textielketen en de fast fashion industrie voor langere termijn te adopteren, dit was de
start van het Recycle Lab Circular Fashion en de geboorte van Wool2. Wool2 staat voor de
ontwikkeling van duurzame mode van wolafval. Met dit initiatief wil CCL in Nederland een
beweging richting geupcyclede kleding opgang brengen. Het doel is om de gigantische
kleding-afvalberg in Nederland te verminderen en te laten zien dat je van wolafval
duurzame én fashionable kleding kan maken. Na een succesvolle crowdfunding campagne
aan we door met onderzoek en een start-up, waarvoor nieuwe stagiaires gezocht worden!
Is deze (afstudeer)stage iets voor jou? Ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar, voor
vier tot zes maanden? Stuur dan zo snel mogelijk je CV, motivatiebrief en studieresultaten
naar team@creativecitylab.nl t.a.v. Eva Valkhoff. Heb je nog vragen? Bel gerust naar Ellen
Mensink 06-21577268.
Meer informatie over ons project en de recentelijk succesvol afgeronde crowdfunding campagne
vind je hier!
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