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Technische 
 georiënteerde
stagiair(e)
Textieltechnisch laboratorium

Werk je graag in een laboratorium?
Houd je van structuur en organisatie?

En ben jij de persoon die alles van het naadje tot de
kous over textiel weet?

Dan zit je goed bij Vaassen Textile Consultancy



VACATURE TEXTIEL LABORATORIUM 

Bezoek onze website:
www.vaassen.net

De stageopdracht:

Door de uitbreiding van onze

laboratoriumactiviteiten zijn wij op zoek naar

stagiaires voor ons textiellaboratorium. Je gaat

daarbij ondersteuning verlenen aan het hoofd

Laboratorium op het gebied van

textielonderzoek. 

Je bent veel in het laboratorium aan het werk

met name bij de verbetering van bestaande

werkinstructies en de implementatie van

nieuwe testen. 

We zijn op zoek naar een technisch

georiënteerd stagiair(e) met een grote

belangstelling voor textielonderzoek.  Wij zijn

een erkend leerbedrijf. 

De afstudeeropdracht:

Voor het verder verbeteren van onze

dienstverlening en mogelijkheden aan onze

klanten willen we ook graag in contact komen

met een afstudeerstagiair(e). Je gaat werken

aan specifieke textieltechnische opdrachten

binnen ons laboratorium. Dit zijn afgeronde

opdrachten bijvoorbeeld om een nieuwe

testmethoden en testapparatuur te

implementeren of een nieuwe

onderzoeksmethode voor een bestaand

probleem te ontwikkelen. Wij zitten vol ideeën

en willen graag met jou in contact komen. 

 



INTERESSE? STUUR JE MOTIVATIE NAAR:
LISETTE@VAASSEN.NET

Meer over onze
organisatie
Vaassen Textile Consultancy verleent diensten

aan een grote diversiteit aan klanten, uit

verschillende sectoren zoals werkkleding,

sportkleding, representatiebekleding of ander

soort professioneel textiel. Naast certificatie

werkzaamheden kunnen wij verschillende

textieltesten uitvoeren in ons eigen laboratorium.

Denk bijvoorbeeld aan kleurechtheid,

slijtvastheid, waterbestendigheid of

brandwerendheid. Ook kunnen klanten bij ons

terecht met hun kwaliteits vragen over textiel en

kleding en begeleiden wij de klant bij het

verduurzamen van hun textiel, kleding en/of

productie. Een deskundig en betrouwbaar advies

is voor onze klanten heel belangrijk en daarbij

staan service en het ontlasten van de klant voor

ons voorop. 

Jouw werkplek:
We zijn recentelijk verhuisd naar een mooie

locatie op de Marssteden in Enschede met  een

landelijk uitzicht. We werken in een klein team,

waar veel ruimte is voor zelfstandigheid en eigen

initiatief. Onze locatie is goed te bereiken zowel

met de fiets als met het openbaar vervoer. 

Je komt te werken in ons nieuwe laboratorium

dat de komende jaren verder zal wordt

uitgebouwd. 


