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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 Gemert/Helmond op zoek naar een fulltime 

 

Kwaliteitskeurder 
 

Functiedoel 

Als keurder ben je verantwoordelijk voor de eindkeuring van diverse kwaliteiten velours gereeddoek. Je controleert visueel of het 

gereeddoek aan de gestelde kwaliteitsrichtlijnen voldoet.  

Verantwoordelijkheden 
-Keuren van de stof en visueel beoordelen of geconstateerde afwijkingen binnen de keuringsnormen vallen 
-Controleren op verwerking, vleug, dessin en kleur 
-Aanvoeren van de stof en bedienen van de wikkelmachines 
-Aangeven van eventuele herstelwerkzaamheden en bijhouden van foutenregistraties 
-Registreren van keuringsgegevens 
 
Profiel 

-Minimaal opleiding op VMBO-Praktijk niveau 

-Bij voorkeur werkervaring binnen de textiel 

-Leergierig, zelfstandig en verbeteringsgericht 

-Zowel individueel als in teamverband kunnen werken 

-Goede kennis van de Nederlandse taal 

-Positieve houding met betrekking tot gezonde levensstijl 

-Woonachtig in de nabijheid van Helmond (ca. 40 km 

 enkele reis) of de bereidheid hierheen te verhuizen 

-De functie is in dagdienst, indien nodig wordt er in verschoven diensten gewerkt 

Raymakers biedt 
Een afwisselende baan in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. We zijn een hecht bedrijf en trots op ons 
product. 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 sterk 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 Mariëlle Meijer 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. 
Sollicitaties worden verwerkt conform AVG-wetgeving. Raymakers voert standaard een referentiecheck uit. Voor meer informatie 
over het bedrijf kun je kijken op: www.raymakers.com 
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