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 en efficiënt werken. In 2023 vieren we ons 250-jarig bestaan!
Voor onze vestiging in Helmond zijn we op zoek naar een fulltime

Medewerker Ververij
Functiedoel
Op onze afdeling Ververij worden onze kwaliteitsstoffen in de door de klant gewenste kleur geverfd. Als medewerker
Ververij bedien je de verschillende verfmachines en zorg je dat de juiste eindkwaliteit wordt geleverd. De diversiteit aan
machines maakt het tot een uitdagende functie met leermogelijkheden. Je werkt in een hecht team van medewerkers.
Verantwoordelijkheden
-Voorbereiding op het verfproces door machinaal spoelen, borstelen en bleken van het ruwdoek
-Het verven van de doekkwaliteiten op diverse verfmachines middels geautomatiseerde procedures
-Invoeren van het te behandelen doek in de verfmachine en toevoegen van de kleurstoffen en chemicaliën
-Instellen van de programmasturing aan de hand van artikelinstructies
-Zorgdragen voor het bereiken van de gewenste eindkwaliteit
Profiel
-Bij voorkeur niveau 2 Textieloperator of Mechanisch operator
-Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een productiebedrijf
-Pro-actief, leergierig en teamplayer
-Goede kennis van de Nederlandse taal
-Positieve houding met betrekking tot gezonde levensstijl
-De functie is in principe in 2-ploegendienst. We vragen bereidheid om flexibel te werken wanneer nodig
Raymakers biedt
Een afwisselende baan in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
trainingsmogelijkheden. Raymakers kent een 36-urige werkweek, een gunstige pensioenregeling en een ruime
vakantiedagenregeling. We faciliteren bedrijfsfitness met een royale vergoeding. Tevens hebben we een collectieve
zorgverzekering, een Fietsplan/PC Privé regeling en korting op verzekeringen.
Interesse of meer weten?
Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Johan van Lierop op 0492–536855. Solliciteren kan door
een motivatiebrief met Curriculum Vitae te sturen naar Masja Bijmans: m.bijmans@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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