Wil jij graag als Keurder aan de slag, en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Dan hebben we bij TenCate Outdoor Fabrics de mogelijkheden….

VACATURE Keurder fulltime (ploegendienst)
Locatie
Opleidingsniveau

: Nijverdal
: MBO

TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor
de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft
de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeermarkt
bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren
additionele groei gaan brengen die passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer
informatie onze website www.tencateoutdoorfabrics.com.
TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en
producent van functioneel en technisch textiel.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al
vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden
voor daklozen en vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.sheltersuit.nl

Wat verwachten wij van jou?
De functie van keurder is gesitueerd binnen de afdeling productie. In een 2 ploegendienst worden de
producten hier gecontroleerd op weef-, kleur- en verffouten. De keurder wordt aangestuurd door de
teamleider in productie.
Wat ga je doen?
Keuren met behulp van een keurtafel, van weefsels van 100% katoen, polyester, PVA of
mengingen hiervan;
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Aanvoeren van te keuren doekrollen met behulp van een elektro palletwagen;
Controleren op beschadigingen;
Keuren van het doek op weef-, kleur- en verffouten, volgens de keurvoorschriften of informatie van
de leidinggevende;
Bij fouten bepalen, in overleg met de leidinggevende en afdeling technologie, wat er verder moet
gebeuren;
Afknippen van stalen volgens voorschrift voor kleurakkoord;
Het noteren van de rollengte en aantal fouten op de keurkaart;
Keuren van productieproeven op specifiek aangegeven kenmerken;
Signaleren van afwijkingen aan de machine, deze zelf verhelpen of de teamleider inschakelen.

Wat wordt er van jou gevraagd?
Wij zoeken enthousiaste leergierige keurders, met een positieve instelling die van aanpakken weten, en
voldoen aan de volgende functie-eisen:
MBO werk- en denkniveau;
Correct en nauwkeurig kunnen werken;
Tijdig signaleren van opgemerkte fouten en houdt hierbij het kwaliteitsaspect in ogenschouw;
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré;
U voelt eigenaarschap, bent flexibel ingesteld, en hebt een positieve instelling.
Wat bieden wij?
We zijn een goede werkgever met een open en informele cultuur. We laten jou graag meegroeien met de
ambities van de organisatie. We bieden je een prettige werkomgeving, met korte lijnen die gericht zijn op
samenwerking. Een mooie organisatie waar jij onderdeel van kan zijn!
Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Hebben we je interesse gewekt en ben je, gezien ervaring(en) en vaardigheden, geschikt voor deze functie,
mail dan je korte motivatiebrief en CV naar Manon van der Kamp, HR adviseur, via email:
m.vanderkamp@tencateoutdoorfabrics.com .

