
  Pagina 1 van 2 
 

Functieomschrijving 

SCHACHTENMAKER/Naaister (leerling) M/V      
 

 
 

Functie 

Functietitel: Schachtenmaker/naaister m/v 

FTE: 1  

Locatie: Sittard, Lissabonlaan 10 (Hoofdkantoor) 

Afdeling: Schachten (ontwerp- en naaiatelier) 

werktijden 
De variabele werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 - 17.30 uur. 7:50 uur per dag.  
Pauzes: 10 minuten (tussen 10.00-10.10 uur) en 30 minuten (tussen 12.30-13.00 uur).  
 

Type positie: Fulltime       /   Parttime 
/ baan met 
toekomstperspectief 

 

Uren per week: 
Fulltime: 39 uur     / Parttime: minimaal 16 uur /  4 dagen werken behoort ook tot de 
mogelijkheden 

Omschrijving van de functie 

Vervaardigen van lederen schachten voor orthopedisch schoeisel. Waaronder het verrichten van diverse 
assemblagewerkzaamheden als: omboeken, polsteren, stikken, vlechten, bevestigen van ringen/haken ed., 
gebruikmakend van alle voorkomende industriële (naai)machines en gereedschappen. Ambacht en moderne 
technieken gaan hierbij hand in hand.  
Het gaat om kwalitatief hoogstaande lederen producten die volledig met handen worden vervaardigd. Elk paar is 
anders.  

 

 

 
 

Resultaat gebieden 

Na een inwerkperiode zullen de verantwoordelijkheden zijn: 

• De gevraagde aantallen schachten leveren binnen de gestelde termijn en volgens de geldende kwaliteitsnormen.  

• Het zorgdragen voor een tijdige aan- en afvoer van te verwerken cq. verwerkte schachten. 

• Het beheer van de tussenvoorraad materialen en grondstoffen en het signaleren van de benodigde aanvullingen. 

Benodigde persoonlijke eigenschappen / competenties 

Schoolverlater / Young professional / ervaren professional 

• Technisch inzicht (werken met patronen) 

• Goede oog-, hand-, voetcoördinatie bij bedienen van naaimachine 

• Accuraat werken om de schachten volgens gewenste hoogstaande kwaliteit af te leveren. 

• Om kunnen gaan met werkdruk (goede balans: kwaliteit en kwantiteit) 

• Doorzettingsvermogen 

• Leergierig 

• Gemotiveerde en flexibele instelling 

• Goede sociale en contactuele eigenschappen ivm veelvuldig overleg 
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Opleidingseisen 

• Opleiding: MBO niveau (bijvoorbeeld: creatief vakman leerbewerking, orthopedische schoentechniek, ambachtelijk 
schoenmaker) 

• Goede beheersing Nederlandse taal i.v.m. veelvuldig overleg. Bij voorkeur ook voldoende taalbeheersing van:EN,DU 

 

 

Vereiste werkervaring 

Zie competenties 

 

 

 
 

Arbeidsomstandigheden 

Lichamelijke belasting: Licht /  Gemiddeld  

Geestelijke belasting: Licht  /  Gemiddeld  

Werkomgeving: werkplek met veel licht 

Risico’s gezondheid: -  mits geen lederallergie 

Voorzorgsmaatregelen: - 

Arbeidsverhoudingen 

Rapporteert aan: Naam:  

 Functie: Teammanager 

      

      

Werkt samen met: Naam: Collegae 

 Functie: Ontwerpers, uitsnijders, schachtenmakers 

Arbeidsvoorwaarden  

Niveau / schaal: Afhankelijk van kennis en ervaring Brutosalaris:   

Sec. arbeidsvoorwaarden:  

Arbeidstijden: zie functie 
(werktijden) 

 

 
 
 

Functieomschrijving opgesteld door: 
 

Naam:E. König  

Functie: Beleidsadviseur   

Datum: 2-12-2019  

 


