
Productie Operator Textiel M/V 

 
  
Van Baal Textiles is na 38 jaar nog steeds een jong en snelgroeiend familiebedrijf in Breda.           
No-nonsense, Hands-on, Professioneel, Betrokken en Enthousiast in de zaken die wij doen.        
Textiel is onze basis voor zowel Interieur, Kind als Dier en zijn al jaren toonaangevend in deze markt. 

Teamwork is zeer belangrijk voor ons succes, onze klanten en collega’s staan dan ook bij ons 
centraal en streven dagelijks naar plezier en resultaat met ons team.  

De langdurige en waardevolle relaties tonen aan dat wij gewaardeerd worden en klanten met veel 

genoegen bij ons de collecties onderbrengen. Naast het kantoor in Breda werken wij zeer nauw 
samen met onze collega’s in Tunesië waar de producten voor Van Baal worden geproduceerd.       
Voor ons kantoor in Breda zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die met ervaring de groei 
en professionalisering van het bedrijf verder voort gaat zetten.  

 
 

Ben jij onze nieuwe : Productie Operator Textiel M/V 
 
 
Als hands-on Productie Operator zorg jij ervoor dat onze processen optimaal functioneren en het 
machinepark voor de textielproducten altijd in topvorm is. Je bent hier eventueel al technisch voor 

opgeleid, wil het anders graag leren en hebt een enorme passie voor vergelijkbare processen. Na een 
gedegen inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig de bewerkingsmachines, verpakkingsmachines, 
vulstraat en rollend materieel te bedienen, onderhouden en kwaliteitscontroles te doen. Ben je 
gestructureerd, denk je mee aan veiligheid en efficiëntieverbeteringen en werk je graag samen met 
een team in een productieomgeving, dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres.        
 
Je taken bestaan naast beheer van technische zaken in het bedrijf ook uit het bieden van support bij 

de dagelijkse werkzaamheden op de vloer en het begeleiden van diverse productieprocessen. Mocht 
je jezelf in deze functie herkennen en wil je met een gedreven team bouwen aan het 

professionaliseren van ons productiebedrijf, meld je dan direct bij ons aan zodat we elkaar leren 
kennen, wij kijken er naar uit!  
 
  

Taken :  
 

• Bedienen van en onderhoud plegen aan machines 
• Zorgen voor een efficiënte, veilige werkplek en optimaliseren van processen 
• Bewaken van de kwaliteit en registeren van gegevens  
• Support bieden bij werkzaamheden op de afdeling productie en logistiek   

 

Wij zoeken :  
 

• 1-2 jaar vergelijkbare werkervaring  
• MBO werk/denk niveau, een technische opleiding is een pré  

• Pro-actieve werkhouding, flexibel en oplossingsgericht ingesteld 
• Veiligheid, efficiëntie en kwaliteit vind je erg belangrijk  
• Hands-on mentaliteit en ziet veranderprocessen juist als een uitdaging 

• Heftruck / reachtruck certificaat is een pré  
• In bezit van rijbewijs-B 
• Spreekt uitstekend de Nederlandse en Engels taal 

 
Wij bieden : 
 

• Een uitdagende fulltime (38 uur) functie in een groeiend bedrijf.  

• Informele en prettige werksfeer met een enthousiast en ervaren team.  
• Doorgroeimogelijkheden en opties voor loopbaan begeleiding.  
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Groothandel Textiel. 
• Goede pensioenvoorzieningen. 
• 25 vakantiedagen  

 

 


