
 

Zullen we samen starten? 

 

Lavans BV is een dienstverlener die onder andere actief is op het gebied van bedrijfskledingbeheer. 

Dat wil zeggen dat we voor onze klanten in heel Nederland ervoor zorgen dat er via een 

leasesysteem altijd bedrijfskleding beschikbaar is, die bij ons regelmatig wordt geïnspecteerd, 

gewassen, gerepareerd en eventueel vervangen. Momenteel starten wij in het buitenland een eigen 

productiefaciliteit voor bedrijfskleding. En daar kunnen we vakkundige hulp bij gebruiken, want de 

overschakeling van inkopen naar zelf produceren vraagt om een goed logistiek proces en 

confectiekennis. Daarvoor zijn wij op zoek naar een  

 

Productspecialist Bedrijfskleding 

 

In de functie verwachten we een ondernemende en pragmatische persoon, die geïnteresseerd is in 

kledingproductie en het bijbehorende logistieke proces. De functie is nieuw binnen onze organisatie. 

Samen met ervaren externe adviseurs bouw je mee aan een goed lopende logistiek en contacten met 

het productieproces in het buitenland. Van daaruit wordt met korte levertijden de bedrijfskleding, 

aangepast aan de kledingdrager, in Helmond aangeleverd . Ervaren mensen helpen je met de opzet 

van deze nieuwe functie, waarbij we denken aan de volgende taken: 

 

 Tussenpersoon tussen Sales, Logistiek, Kledingproductie en Wasserij. 

 Volgen van trends en ontwikkelingen op het gebied van het assortiment bedrijfskleding, 

fournituren en doek, normeringen op het gebied van beschermende kleding. 

 Het actueel houden van de bijbehorende documentatie.  

 Initiëren en begeleiden van nieuwe collecties of onderdelen daarvan en toetsing aan 

klantwensen en productiemogelijkheden. 

 Adviseren en ondersteunen van verkoop, klanten en productie en het verrichten van 

ondersteunende taken op het gebied van productbeheer en productontwikkeling. 

 Medeverantwoordelijk voor de interne retouren- en klachtenafhandeling. 

 Mede maken van modelomschrijvingen, bill of material en onderhouden van bestanden zoals 

productstructuren, doekverbruik en tekeningenbibliotheek. 

 Zorg dragen voor de administratieve werkvoorbereidingen voor de ateliers. 

 

Hiervoor heb je contacten met leveranciers, verkoop, logistiek, ontwerpers, patronenmakers en 
bezoek je productiefaciliteiten in het buitenland, beurzen en onderzoeksinstituten. 
Als je samen met ons wilt starten in de confectie en op een breed gebied ervaring op wilt doen, grijp 
dan je kans! Ben je een analytische zelfstarter bent met goede communicatieve vaardigheden (ook in 
het Engels en/of Duits), laat dat ons dan weten! 
 
 
 
 
 



Interesse? 

Stuur dan je CV en  treffende motivatiebrief - waaruit wij direct kunnen opmaken waarom jij geschikt 
bent voor deze functie, wie je bent en waarom je geïnteresseerd bent in Lavans - naar 
vacatures@lavans.nl. 
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