
Staat KWALITEIT bij jou met stip op nummer één? Ben jij een doortastende 
persoonlijkheid met textielkennis én ervaring met kwaliteitscontrole en 
klachtenafhandeling? 
 
Dan is Jabeco B.V. in ’s-Hertogenbosch op zoek naar jou! 
 

KWALITEITSSPECIALIST IN TEXTIEL (28 – 38 uur) 
- controle & optimalisatie - 

 
Onze ideale collega! 
Wij zoeken een energieke aanpakker die goed is in kwaliteitscontrole en het 
optimaliseren van (kwaliteits)processen. Iemand met een textiel-achtergrond en 
ervaring met kwaliteitscontrole van inkomende goederen. Een gezellige en 
optimistische collega die klachten op een constructieve wijze oplost zodat alle 
partijen tevreden zijn en die ervoor zorgt dat herhaling wordt voorkomen. Duidelijke 
afspraken met onze buitenlandse leveranciers, de vastlegging van afspraken, 
eenduidige richtlijnen en heldere communicatie vormen de basis voor een goede 
kwaliteitsborging. 
 
Een collega met humor; die goed kan samenwerken, af en toe meebeweegt maar 
waar nodig op zijn/haar strepen staat. Die snapt wat de klant en de leverancier 
beweegt en nodig heeft. Een frisse wind die op MBO+ / HBO-niveau kan 
functioneren en een textiel / kwaliteit achtergrond heeft. Iemand die zich graag verder 
wil ontwikkelen bij een andere organisatie. Bij ons dus! 
	
Wie zijn wij? 
Wij zijn Jabeco B.V. in ’s-Hertogenbosch. Een organisatie met 13 enthousiaste en 
gedreven medewerkers. Wij importeren koord, band, lint en elastiek voor 
uiteenlopende branches en toepassingen en streven naar het waarmaken en 
overtreffen van klantverwachtingen. Dit doen we door samen te werken en altijd 
vanuit klant- en leveranciersperspectief te kijken. Dit heeft geresulteerd in een 
succesvolle groeiende organisatie die inmiddels al meer dan 25 jaar bestaat.  
 
Waarom kies jij voor Jabeco? 
• Je gaat werken in een kleine, gezellige en dynamische organisatie met een 

informele werksfeer waar humor, groei, kwaliteit en werken aan succes hand in 
hand gaan. 

! Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed. 
! Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op 

onbepaalde tijd 
! Je krijgt 25 vakantiedagen (bij een 38-urige werkweek) 
! Wij bieden je een zelfstandige, uitdagende en internationale functie waarbij jij de 

voortrekkersrol gaat vervullen in het verder uitbouwen van onze kennis en kunde 
op het gebied van kwaliteit en textiel. 

! Jij houdt naast hard werken ook van een geintje 
! Je krijgt de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen 

en/of trainingen en bij te dragen aan de verdere groei van onze organisatie 
 
 
 



Waarom kiest Jabeco voor jou? 
! Je kunt werken op MBO+ / HBO niveau en hebt ervaring met kwaliteitscontrole, 

klachtenafhandeling én je hebt een DETEX-diploma op zak. 
! Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. Zowel mondeling als 

schriftelijk. Beheersing van de Duitse taal is een pré. 
! Je bent  toe aan een volgende stap in je carriere 
! Je bent doortastend en daadkrachtig, durft een standpunt in te nemen en regelen 

en organiseren zitten in je bloed 
! Je houdt van geordend en netjes werken, weet altijd alles terug te vinden, hebt 

een geheugen als een olifant en je neemt graag initiatief. 
! Jouw kleurgevoel is uitzonderlijk goed 
! Je bewaart je humor, ook onder druk 
! Met jouw inlevingsvermogen weet je je te verplaatsen in onze klanten en hun 

wensen. 
 
 
Voel jij een match? 
Dan ontvangen wij graag jouw brief waaruit jouw enthousiasme voor deze functie 
spreekt. Mail deze, tezamen met je CV (met foto!), naar onze externe HR-adviseur: 
info@capaz-hrm.nl t.n.v. Yvonne Schaafsma. Reacties zien wij graag voor 5 
november 2017 tegemoet. 
 
Meer informatie over onze organisatie via www.Jabeco.com. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
 
 


