
Quality Control & Maatvoering Specialist (38 uur) 
  
Om de kwaliteit van onze kleding te waarborgen, zijn wij op zoek naar een Quality Control & 
Maatvoering Specialist. Je biedt dagelijks technische ondersteuning voor onze kleding, op 
het gebied van maatvoering en kwaliteit. Je bent oplossingsgericht en ziet het dagelijks als 
een uitdaging om de kwaliteit van onze kleding naar een volgend niveau te brengen en onze 
retouren te verminderen.  
 
Taken 

• Je controleert size charts en past deze aan waar nodig; 
• Je werkt nauw samen met Team Inkoop Kleding en hebt hierin een adviserende rol; 
• Je maakt maatschema’s en zet maattabellen op; 
• Je maakt en bewerkt technische tekeningen en draagt technische oplossingen aan; 
• Je herkent productiefouten en zorgt ervoor dat deze zo snel mogelijk onderschept en 

opgelost worden; 
• Je voert kwaliteitscontroles uit in ons magazijn van de geleverde producten; 
• Je onderhoud intern contact met onze Retouren afdelingen en Customer Care 

afdeling, om zo de nodige informatie over de kleding te verzamelen;  
• Je bent dagelijks aan het doorpassen, doormeten en controleren op kwaliteit van 

goedkeuringsmonsters;  
• Je biedt ondersteuning bij de opzet van leveranciersinstructies; 
• Je analyseert fouten in processen of producten, en stelt hiervoor verbeterprojecten 

op. 
 
Vereisten 
 

• Je hebt 2-3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt ervaring met textiel en patronen; 
• Je hebt commercieel denkvermogen en bent technisch sterk;  
• Je bent oplossingsgericht en ondersteunt bij kwaliteits- en leveringsproblemen; 
• Je hebt oog voor detail en waarborgt altijd de kwaliteit van onze producten; 
• Je bent een echte aanpakker. De functie is nieuw, dus je bent heel vrij om de functie 

te vormen naar de behoeftes van My Jewellery; 
• Je krijgt energie van het werken in teamverband in een dynamische omgeving; 
• Je woont in de omgeving van Den Bosch. 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie bij een jonge dynamische organisatie, waar je de kans krijgt 
om strategisch mee te denken; 

• Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, elke 
woensdag sporten met onze personal trainer en een héle leuke personeelskorting op 
al onze producten. 



 
 
Bedrijfsprofiel 
My Jewellery is een vooraanstaand sieradenlabel in de Benelux. Wij verkopen via onze eigen 
webshop, fysieke winkels, partner stores en marketplaces. Innovatie staat centraal binnen 
hebt bedrijf. Wij ontwikkelen continue gevraagd en ongevraagd nieuwe processen waar wij 
zelf en onze klanten beter van worden. Elke verbetering in het operationele proces is er 
bedoeld om de kwaliteit en de service van My Jewellery naar een hoger niveau te tillen. 
 
Interesse? 
Als je interesse hebt in deze functie, solliciteer dan direct via onderstaande button! Heb je 
vragen over deze vacature? Stuur dan een mail met jouw vraag naar werken@my-
jewellery.com 
 
 


