
Gezocht back-office medewerker en vrijwilliger met ambitie om duurzaam 
fashion / lifestyle merk Loop.a life groot te maken, Amsterdam

Met uitzicht op betaalde baan!

Amsterdam, IJburg | Sales | Back-office medewerker | Vrijwilliger met uitzicht op baan
Heb jij ervaring met backoffice activiteiten zoals sales, customer service en administratie? Heb je een achtergrond in de 
mode en vind jij het leuk om te werken in een start-up omgeving met veel ambitie? Heb jij op dit moment ruimte om in 
eerste instantie vrijwillig mee te werken om kennis en ervaring op te doen en door te groeien naar een serieuze baan? 
Dan ben jij de backoffice vrijwilliger die wij zoeken. Lees snel verder!

Ons bedrijf en merk                                 
Loop.a life is een start-up gevestigd in Amsterdam (IJburg) gericht op duurzame mode/interieur en textiel. Wij zijn 
koploper op het gebied van recycling & circulair textiel. Wij waren de eerste in Nederland met een 100% gerecyclede 
collectie en maken van consumenten afval (textiel) nieuwe vezels, garens en prachtige breiproducten. Wij hebben ons 
eigen merk genaamd Loop.a life en helpen andere modebedrijven daarnaast om van hun reststromen nieuwe items te 
maken binnen hun collectie. Dit doen wij onder de naam Brightloops. Wij werken in een jong enthousiast team en willen 
de wereld graag mooier en leuker maken, doe jij mee?
Jouw rol        
Belangrijk is dat je ervaring hebt met: 

• Customer service: klanten informeren, informatie verstrekken, retouren afhandelen
• Loyalty programma opzetten en aansturen
• Orderverwerking en voorraadbeheer
• Financieel administratie bijhouden (ism administratief kantoor)
• Bijhouden van informatie in de webshop

What's in it for you?

• Werken in een gedreven en enthousiast, jong team
• Het verschil maken door mee te werken aan een duurzame wereld
• Kans op een betaalde baan met ruimte om je eigen functie uit te bouwen

Wie zoeken wij?
• Je bent minimaal 3 halve dagen per week beschikbaar met de ambitie om uit te bouwen naar 3 tot 5 dagen
• Je bent zelfstandig, goed in plannen, perfectionistisch en hebt een hands-on mentaliteit

Ben jij klaar voor deze uitdaging en wil je gelijk aan de slag als Backoffice vrijwilliger? Solliciteer dan direct! 
Mail: anne@brightloops.nl 

mailto:anne@brightloops.nl

