
 
 

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 en Gemert op zoek naar een  

Leerling Algemeen Textiel 
Verantwoordelijkheden 
Als Leerling Algemeen Textiel maak je je bekend met alle uitvoerende facetten van het textielvak. Je wordt ingeleerd 
(in- en extern) om na circa 2 jaar zelfstandig te kunnen werken op één van onze afdelingen Voorbereiding, Weverij, 
Ververij, Finish of KRIE. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de afdeling, in dag- of ploegendienst. 
 
Kernactiviteiten 
Je uiteindelijke werkzaamheden zijn afhankelijk van de afdeling waar je na je inwerkperiode in overleg wordt 
geplaatst. Intern word je hiervoor begeleid door onze studiebegeleiders. 
In het algemeen zijn je werkzaamheden: 
-Bewaken van de voortgang van het productieproces 
-Uitvoeren van controles en verrichten van productiehandelingen 
-Signaleren eventuele onregelmatigheden 
-Opheffen van storingsoorzaken 
 
Profiel 
-Minimaal een afgeronde opleiding vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 
-Affiniteit met productie van textiel 
-Pro-actief en leergierig 
-Bereid tot het volgen van interne en externe training (2-jarige MBO-opleiding) 
-Goede kennis van de Nederlandse taal 
-Bereidheid om, indien nodig, ’s avonds of op zaterdagochtend extra te werken 
-Woonachtig in de nabijheid van Helmond/Gemert (ca. 40 km enkele reis) of de bereidheid hierheen te verhuizen 

Raymakers biedt 
Een uitdagende baan in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. Raymakers valt onder de CAO 
Mitt en kent een gunstige pensioenregeling (1/3 medewerker, 2/3 werkgever). 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 (bij voorkeur met pasfoto) te sturen naar Masja Bijmans, HR Manager: 
HR@raymakers.com. Voor meer informatie over het bedrijf kun je kijken op: www.raymakers.com 
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