Helmond, november 2022
Tapetex is een dynamisch familiebedrijf dat sinds 1975 textiel wandbekleding ontwerpt en produceert voor de
internationale project markt en het hoogste segment van de residentiële markt. Tot onze klantenkring behoren onder
andere grote internationaal opererende bedrijven, hotelketens en diversen beroemdheden en koningshuizen.
Onze producten staan wereldwijd bekend als innovatief, kwalitatief en esthetisch van het hoogste niveau.
Ben jij benieuwd hoe wij van onder andere linnen en zijde prachtige wandbekleding maken?
Kijk dan snel of onderstaand profiel bij jou past!
MEDEWERK(ST)ER KWALITEITSCONTROLE
De functie:
Binnen de afdeling kwaliteitscontrole vallen vier verschillende disciplines die elk op een eigen machine worden uitgevoerd. De bindende factor is het uiterst nauwkeurig werken om een perfect eindproduct te creëren. Hoofdzaak is het
controleren en corrigeren van textiel weefsels in diverse fases van het productie proces. Door jouw inzet zijn wij in staat
om een top product te leveren van ongeëvenaarde kwaliteit aan onze wereldwijde klanten.
Functie-eisen:
• Je bent bereid om kwaliteitseisen te leren van een groot aantal verschillende producten en je wilt jezelf continu
verbeteren
• Je bent detailgericht en hebt een aangeboren gevoel voor kwaliteit
• Ervaring in controle van textiel of stopwerk is een pré
• Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig werken
• Bij voorkeur ben je woonachtig in Helmond of nabije omgeving
• Je bent in het bezit van een heftruck certificaat of je bent bereid een cursus te volgen
Wij bieden:
• De mogelijkheid om verder door te ontwikkelen naar het besturen van verschillende machines
• Uitgebreide primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling
• Interne opleidingsmogelijkheden
• Een fulltime functie in een werkweek van 38 uur met een vast en kleiner team collega’s
(maandag / donderdag 08.00 - 16.15 uur en vrijdag 08:00 - 15:30 uur)
Solliciteer nu snel schriftelijk of via email en ontvang een mooie tekenbonus!
Tapetex BV, tav. Vera van den Broek, Churchilllaan 10, 5705 BK Helmond, jobs@tapetex.com.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.tapetex.com

@tapetexwallmaterials

