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Trots op Raymakers | 250 jaar vakmanschap 

Kom jij werken bij Raymakers? Solliciteer nu en sluit aan bij 250 jaar vakmanschap en kwaliteit! 

Voor onze vestiging in Gemert zijn op zoek naar fulltime 

Productiemedewerkers (36 uur) 
 

Raymakers is dé leverancier als het gaat om velours doek van hoge kwaliteit. Innovatie, vakmanschap, erkenning, 

verbondenheid en loyaliteit staan bij ons centraal. Voor verschillende afdelingen zijn we op zoek naar 

productiemedewerkers die actief willen bijdragen aan onze mooie kwaliteit stof en zich voor langere tijd willen binden 

aan ons bedrijf. Je wordt intern opgeleid om verschillende machines te kunnen bedienen. Ben je ambitieus en heb je 

het in je om door te kunnen groeien bieden we je daar de mogelijkheid voor met een betaalde BBL-opleiding (werken in 

combinatie met leren).  

 

Momenteel hebben we mogelijkheden voor enthousiaste fulltime productiemedewerkers in 2-ploegendienst op locatie 

Gemert. 

 

Profiel 

Bij voorkeur heb je een afgeronde opleiding MBO niveau 2-3 en heb je eerder in een productieomgeving gewerkt. 

Uiteraard ben je echt een aanpakker, leergierig en verbeteringsgericht. Daarnaast kun je zowel zelfstandig als in 

teamverband werken. Je bent bereid tot het volgen van (interne) training en beheerst de Nederlandse taal goed. Je 

hebt een positieve houding met betrekking tot een gezonde levensstijl. 

Raymakers biedt 
Een werkomgeving met een authentiek productieproces en een gezellig team. Ontwikkeling en aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid vinden we vanzelfsprekend. Er is ruimte voor initiatief om ons werkproces te verbeteren. 
Binnen Raymakers zijn de lijntjes kort, we zorgen voor elkaar en zijn trots op ons product. Onze cao Mitt kent een 
gunstige pensioenregeling en een 36-urige werkweek. We faciliteren bedrijfsfitness, bieden een collectieve 
zorgverzekering met aanvulling vanuit een bedrijfseigen fonds en korting op verzekeringen. Onze Personeelsvereniging 
organiseert met regelmaat leuke events. We bieden een marktconform salaris.  
 

Interesse of meer weten? 
Solliciteren kan door je CV te sturen naar Masja Bijmans: m.bijmans@raymakers.com. Raymakers voert standaard een 
referentiecheck uit. 
 

Neem een kijkje op: www.raymakers.com en kom werken bij ons mooie bedrijf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volg ons op Social Media:  royal dutch textile mills |  @royaldutchtextilemills |   @raymakersvelvet 

 
 

 
 
 

 

http://www.raymakers.com/

