Trots op Raymakers
Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co B.V., opgericht in 1773, is dé specialist voor
velours stoffen t.b.v. woning- en projectinrichting. De productie vanuit fabrieken in Helmond, Gemert en
Burnley (UK) wordt wereldwijd gedistribueerd via groothandels, textiel converters, project specialisten en
de industrie. Voor onze klanten zijn wij voorkeurleverancier, voor onze medewerkers bieden wij een
uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving. Binnen het bedrijf staan de waarden innovatie, vakmanschap,
erkenning, verbondenheid en loyaliteit centraal. Lean borgt de wens tot continue verbetering. Efficiënt
werken en een gezonde levensstijl krijgen bij ons veel aandacht naast de inhoudelijke aspecten van een
functie.
In verband met uitbreiding zijn we voor onze vestiging in Helmond op zoek naar een fulltime

Medewerker Finish
Functiedoel
De afdeling Finish is de laatste afdeling in de productie van velours doek. Op deze afdeling worden diverse
kwaliteiten doek met behulp van diverse nabewerkingsmachines behandeld in het door de klant gewenste
nabewerking (als brandwerende of kreukherstellende finish). Je draagt als medewerker Finish zorg voor
een goede kwaliteit van alle nat- en droogbewerkingen.
Resultaatgebieden
-Uitvoeren van de juiste nat- en droogbewerkingen aan de hand van batchkaarten
-Invoeren en verwisselen van het te bewerken doek in de machines
-Instellen en omstellen van verschillende nabewerkingsmachines en apparatuur aan de hand van
voorschriften
-Oplossen van storingen indien nodig
-Schoonhouden van machines en werkomgeving
-Controleren van producten op kwaliteit door middel van metingen
-Signaleren en bespreken van kwaliteitsafwijkingen met je leidinggevende
-Doen van verbetervoorstellen
Profiel
-MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MBO-Textiel Operator
-Werkervaring in een productieomgeving, bij voorkeur in textiel
-Affiniteit met productie van textiel
-Oog voor kwaliteit, nakomen van gestelde tijd- en kwaliteitseisen
-Kan zowel individueel als in samenwerkingsverband werken
-Goede kennis van de Nederlandse taal
-Positieve houding met betrekking tot gezonde levensstijl
Raymakers biedt
Een uitdagende baan in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. Raymakers valt
onder de CAO Mitt en kennen een gunstige pensioenregeling (1/3 medewerker, 2/3 werkgever). We
hebben een 36-urige werkweek en 25 vakantiedagen. We bieden de mogelijkheid om te sporten tegen een
gereduceerd tarief. Tevens hebben we een collectieve zorgverzekering en bieden we korting op
verzekeringen.

Interesse of meer weten?
Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Frank Vos op 0492–536855. Direct
solliciteren kan door een motivatiebrief met Curriculum Vitae te sturen naar Masja de Laat, HR Manager:
HR@raymakers.com. Voor meer informatie over het bedrijf kun je kijken op: www.raymakers.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

