
 
 

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 groei zijn we voor onze vestiging in Gemert op zoek naar ervaren 

Wevers/Machine Operators 

 
Functiedoel 
Op onze afdeling Weverij wordt vanaf weefbomen het basis velours doek geweven. Als Wever/Machine 
Operator bedien je de weefgetouwen en ben je verantwoordelijk om hoogwaardige kwaliteit basisdoek te 
produceren. Het werk is in ploegendienst. 
 
Verantwoordelijkheden 
-Bedienen van weefmachines en uitvoeren van controles op het weefproces 
-Controleren op inloop van ketting-, inslag- en poolgarens en signaleren van eventuele onregelmatigheden 
-Procesbewaking teneinde een goede kwaliteit van het doek te garanderen 
-Herstellen van draadbreuken en opheffen van storingsoorzaken 
-Zorgdragen voor een goede conditie van de weefmachines 
-Uitvoeren van 1e lijns onderhoud aan weefgetouwen en oplossen van storingen  
 
Profiel 
-Bij voorkeur MBO-Textieloperator of MBO-Mechanisch operator 
-Minimaal 2 jaar werkervaring als Wever is een pré 
-Pro-actief en zelfstandig kunnen opereren 
-Zowel individueel als in teamverband kunnen 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 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 Koos van Stam 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 
 
Niet de juiste ervaring, maar wel de interesse in het textielvak en bereidheid om te leren? 

mailto:HR@raymakers.com
http://www.raymakers.com/


 
 

Ga dan de uitdaging aan om als BBL-leerling bij ons aan de slag te gaan en het textielvak te leren. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


