
Meewerkstage inkoop/productie 
32 – 40 uur (m/v)

Wij zijn op zoek naar een creatieve en gezellige stagiaire ter ondersteuning van de afdeling 
inkoop/productie! Nu ons bedrijf nog verder groeit, willen we de processen standaardiseren en 
optimaliseren. Wil jij graag binnen ons gezellige team ervaring opdoen en je kennis verbreden? 

Wat zijn jouw taken?
• Optimaliseren van onze interne procedures
• Het uitvoerig testen van samples en kwaliteiten
• Verantwoordelijk zijn voor logistieke afhandeling 
• Monitoren van onze productie processen 
• Ondersteunen van onze duurzame ontwikkelingen

Wat kun je van ons verwachten?
• Een fris en jong team met gezellige vrijdagmiddagborrels
• Een stage van 5/6 maanden vanaf februari 2023
• Creatieve en flexibele werkomgeving 
• Bij wederzijds enthousiasme mogelijkheden tot een contract 
• Afwisselende functie met genoeg uitdaging
• Je krijgt een goed beeld van de mogelijkheden binnen de textielbranche

Jouw profiel
• HBO opleiding (liefst F&TT Saxion/ AMFI / TMO) 
• Nederlands en Engels in woord en geschrift
• Affiniteit met de textielbranche
• Woonachtig in Friesland
• Flexibele en proactieve houding

Bedrijfsprofiel
Bij Tailor & Stitch staan we voor innovatie, duurzaamheid en een goede relatie met de klant. We 
zijn de koploper op het gebied van duurzame productie. Samen met onze partners zijn we onder-
weg naar een circulaire economie. Hard werken en plezier maken is  belangrijk voor ons. Ons 
specialisme is het ontwerpen en produceren van duurzame customized workwear en private label 
kleding. Wij verzorgen niet alleen het ontwerp, maar ook de volledige productie en logistieke 
afhandeling. De productie in India wordt ter plekke gecoördineerd door ons eigen team van 
specialisten. 

Onze opdrachtgevers zijn groothandels in bedrijfskleding. Doordat Tailor & Stitch de marktontwikke-
lingen op de voet volgt, zijn wij continu op de hoogte van de nieuwste trends. Daarnaast is Tailor & 
Stitch lid van de ‘Fair Wear Foundation’, een organisatie die streeft naar betere arbeidsomstandig-
heden binnen de kledingindustrie 

Enthousiast? 
Kijk dan verder op onze website www.tailorenstitch.nl en stuur je curriculum vitae en motivatiebrief 
naar bart@tailorenstitch.nl. 


