
 
 
 
De Lampe Group is een dynamische, zelfstandige, productie- en handelsonderneming en sinds 1875 actief 
in technisch textiel. De leveringen betreffen uiteenlopende zowel industriële als niet-industriële toepassingen 
aan diverse branches. Vrijwel alle gangbare filters, zeven en textiele materialen zijn in de ontwerpbestanden 
opgenomen. 
 
De divisies Filtex, Sieve en Flextex richten zich specifiek op de gebruikers van filtratie-, separatie- en 
ventilatieprocessen. De divisie Laundrytex richt zich specifiek op textieltoepassingen binnen de industriële 
wasserij en stomerij. De divisie Techtex richt zich op afnemers van medisch textiel, agrotextiel, sport & 
revalidatie. Tenslotte richt de divisie Eurofelt zich op een breed toepassingsgebied van vilt, zowel technisch 
als design. 
  
Wij zoeken een: 
 

Confectie medewerker 
 
Als confectie medewerker werkt je op de afdeling confectie en krijg je je werkopdrachten van de 
productieleiding. 
Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van hoogwaardig technische producten die je maakt volgens 
vastgestelde instructies en specificaties. Je werkt conform vastgelegde kwaliteitsnormen. 
 
Kerntaken: 
- lezen van orderteksten, werkbeschrijvingen; 
- samenstellen van producten mbv diverse typen naaimachines. 
- Je laat je producten tussentijds controleren door de kwaliteitscontroleurs 
- je houdt een administratie bij van geproduceerde produten, gewerkte uren en verbruikte materialen. 
 
Je draagt zorg voor de vervulling van alle overige taken, die direct of indirect voortvloeien uit de 
verantwoordelijkheden behorende bij deze functie. 
 
Functie eisen 
 
Opleiding: 
- minimaal enkele jaren voortgezet onderwijs; 
- het hebben van een naaidiploma of Opleiding in de confectie of aantoonbare ervaring als naaister; 
- interne bedrijfsopleiding. 
 
Kennis en vaardigheden: 
- naaimachine vaardigheden; 
- kennis van patronen of tekeningen lezen; 
- textielkennis. 
 
Belangrijke persoonlijke eigenschappen: 
- leervermogen; 
- nauwkeurigheid; 
- luisteren en lezen; 
- samenwerken; 
- kwaliteit bewustzijn. 
  
  
Wij bieden 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie.  
CAO MITT is van toepassing bij de functie indeling.  
 
Neem voor meer informatie contact op met Rob Aukema, (+31)0515-445547 
Sollicitaties mogen per email naar: r.aukema@lampe.nl  
 


