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PROJECTMANAGER CIRCULAIR TEXTIEL – KRINGWINKEL- voltijds of 80% 
 

Vind je ook dat de fast fashion voor te veel afdankertjes zorgt? Wil je zoeken naar manieren om textiel 

reststromen te hergebruiken? En zet je graag je tanden in een structureel samenwerkingsmodel en financieel 

model voor het circulair verwerken van textiel? Dan ben jij misschien de projectmanager die HERW!N zoekt. En 

wie weet vind jij wel Opnieuw geluk!       

 

HERW!N is het collectief van ondernemers die werken aan het herwinnen van talenten, 
grondstoffen en van ontmoetingen. We zijn de belangenbehartiger van onze leden en 
de gesprekspartner van het beleid en sociale partners. We vertegenwoordigen bijna 
10.000 medewerkers en 100 sociale circulaire bedrijven waaronder de Kringwinkels.  
21 kringloopcentra (= 132 winkels) scharen zich achter het merk Kringwinkel en werken 
samen om van lokaal hergebruik het nieuwe normaal te maken.  

 

HERW!N zoekt een projectmanager die het Kringwinkel team komt versterken. In deze uitdagende en 

boeiende functie vertegenwoordig je de Kringwinkels als initiatiefnemer en coördinator in het project van 

Living Lab ‘onderstromen textiel’. Samen met een reeks partners ga je de uitdaging aan om zoveel mogelijk 

hoogwaardige recyclage uit onze niet herbruikbare stromen van textiel te halen.  Bij afloop levert het Living 

Lab ‘onderstromen textiel’. een structureel samenwerkingsmodel op tussen inzamelaars en (circulaire) 

textielverwerkers en een duurzaam financieel plan voor het opzetten van gemeenschappelijke infrastructuur 

voor de verwerking van textiel. 

 

Wat doet een projectmanager circulair textiel? 
• Je bent de stuwende kracht van het living labs consortium. Je organiseert de stuurgroepen en 

bereidt de overlegmomenten grondig voor. 

• Je bouwt expertise op rond de circulaire verwerking van textiel en de logistieke aspecten hiervan.  

• Je stemt tijdens de duur van het project continu af met de laboleiders en werkpakkettenleiders en 

ondersteunt deze waar nodig.  

• Je bent de contactpersoon van VLAIO voor afspraken op vlak van administratieve opvolging en 

inhoudelijke en financiële rapportering. Je bewaakt de afspraken van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de partners en verzamelt de nodige informatie voor 

rapportering.  

• Je zet je in voor optimale kennisdisseminatie binnen en buiten het netwerk door het organiseren van 

partnerbijeenkomsten. 

• Je bouwt een netwerk op met stakeholders die bezig zijn met circulaire verwerking van textiel, zowel 

inzamelaars, als recyclagebedrijven, kennisinstellingen en expertisecentra. Daarnaast leg je linken 

met andere projecten rond circulair textiel waar nodig.  

• Je communiceert over de tussentijdse resultaten van het living labs op een inspirerende en 

wervende manier. Je zet op deze manier het consortium op de kaart. Daarnaast neem je ook het 

ambassadeurschap op je rond circulair textiel en het belang van de link met sociale tewerkstelling.  

• Je brengt eventuele drempels in kaart en start nieuwe initiatieven en samenwerkingen rond circulair 

textiel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7QyrkahymM
https://herwin.be/news/herwn-gaat-voor-circulaire-economie-2-0/
https://herwin.be/news/herwn-gaat-voor-circulaire-economie-2-0/
https://herwin.be/news/herwn-gaat-voor-circulaire-economie-2-0/
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Ben jij dan dé projectmanager die ook: 
• Onze textielexpert en -ambassadeur is 

• Graag netwerkt en wervelend communiceert 

• Niet bang is van het in kaart brengen van logistieke processen en sorteerlijnen 

 

En ben je bovendien sterk in:  

Taak specifieke competenties 

• Kwaliteitsgerichtheid: je hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft naar voortdurende verbetering. 

Dit vertaalt zich in financiële nauwkeurigheid, overzichtelijke en toegankelijke informatiestromen 

bestemd voor derden.  

• Plannen en organiseren: je bent in staat doelen en prioriteiten te bepalen en deze te vertalen in 

nodige acties. Dit vertaalt zich in een adequaat projectbeheer, monitoring en evaluatie van 

gerealiseerde stappen. 

Kerncompetenties HERW!N 

• Visie: Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën uitwerken voor de toekomst door ze in een 

ruimere context en perspectief te plaatsen. 

• Omgevingsbewustzijn: Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en 

vakinhoudelijke ontwikkelingen en kan deze kennis benutten voor onze organisatie.  

• Netwerken: Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de 

organisatie. Je wendt die aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.  

• Samenwerken: Je werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat. Je bent in staat 

mensen te overtuigen om nieuwe werkwijzen te implementeren. 

Ervaring 

• Je hebt kennis van het circulair textiellandschap of je kan aantonen dat dit je interesseveld raakt.  

• Je hebt ervaring met het faciliteren van groepen om zodoende te komen tot effectieve 

besluitvorming. 

 

 

Je krijgt van ons  
• Een voltijds contract (80% is bespreekbaar) bij HERW!N vzw van jan 2023 tot maart 2025  

• Een aantrekkelijk loon volgens Paritair Comité 327.01 categorie 3 

• Een charmant bureau gemaakt uit recupehout vlak bij station Gent Sint Pieters  

• Flexibele werktijden met mogelijkheid tot deels thuiswerken 

• Een superteam dat je ondersteunt met advies, koekjes en islandgames.  

• Een job waarin jij het verschil maakt, steentjes verleggen enzo,… 

 

Denk je nu: Ja! Dit is iets voor mij! Dan solliciteer je zo   
• Overtuig ons met je motivatiebrief (max. 1 pagina recto) én cv en verstuur deze ten laatste op 22 

januari 2023 aan wouter@herwin.be 

• Ten laatste 2701/2023 weet je of je uitgenodigd wordt voor het gesprek 

mailto:wouter@herwin.be
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• De interviews zijn gepland op 2/2/2023 in ons kantoor in Gent  

 

 

Meer weten?  
• Wil je vooraf meer informatie over de jobinhoud mail dan naar linde@herwin.be 

• Heb je andere vragen, mail dan naar wouter@herwin.be  

 

mailto:linde@herwin.be
mailto:wouter@herwin.be
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