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Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de voorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 § 7) 

 

Het OCMW is op zoek naar een 

Kleermaker (m/v/x) 
           

 

Plaats: Anderlecht (Ecosoc). 

 

Taken: Uw Functie is essentieel in een vzw die vrouwen en mannen wil helpen om 

zich opnieuw maatschappelijk te integreren via naaien en daarnaast mode en 

styling in Brussel wil promoten. 

 

Als kleermaker zal u worden belast met de volgende taken: 

Tijdens de opleiding: 

- luisteren, (zie de meegedeelde documenten); 

- de aanvragen van het atelierverantwoordelijke uitvoeren. 

 

Tijdens het werk: 

 bij de confectie de afwerkingstechnieken (laatste retouches) toepassen; 

 de werk- en veiligheidsrichtlijnen naleven; 

 het uit te voeren naaiwerk analyseren met de atelierverantwoordelijke en 

de verantwoordelijke voor het maken van patronen; 

 in elkaar zetten en stikken met een industriële machine (stikmachine, 

overlockmachine, machine voor knoopsgaten); 

 de onderdelen bij elke stap strijken met een specifieke machine; 

 de stukken afwerken met verpakking in samenwerking met anderen;  

 het atelier opruimen (om beurten); 

 het atelier een bepaald werkritme geven; 

 strubbelingen in het atelier vermijden (ruzie tussen kleermakers); 

 zorgen voor het materiaal van de vzw en de klanten; 

 voorkomen van schade aan de stoffen van de klant of van Mulieris (de fout 

niet verbergen); 
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Vereist profiel en competenties: 

Technische vaardigheden: 

- taillebanden plaatsen (confectie) 

- ritsen plaatsen 

- kragen plaatsen en bevestigen 

- retoucheren en stoppen  

- prototypes maken (confectie) 

- niet-programmeerbare naaimachines gebruiken 

- programmeerbare naaimachines gebruiken  

- boordmachine gebruiken (zoommachine) 

- borduurmachine gebruiken 

- specifieke machine gebruiken (boorden, plakvlieseline (de tussenvoering 

strijken), kragen maken) 

- naaimachine voor vlakke steken gebruiken  

- omslagmachine gebruiken (binnennaden ingeklapt aan één kant) 

- overlockmachine gebruiken 

- machine voor elastiek gebruiken 

 

Relationele vaardigheden: 

- motivatie; 

- teamgeest; 

- verantwoordelijkheidszin. 

 

Talenkennis: 

- Frans, Nederlands of Engels: basis. 

 

Uurrooster:  

Een voltijds uurrooster. 

Maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. 

En uitzonderlijk op zaterdagen in geval van productievertraging (zelfde uren). 

Duur middagpauze: 30 min. 
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Geplande opleidingen in het kader van de uitgeoefende functie: 

De gebruiker krijgt begeleiding van de atelierverantwoordelijke: 

terbeschikkingstelling van het materiaal (industriële machine + naaimateriaal). 

 

Datum van indiensttreding: 

Zo snel mogelijk. 

 

Om te solliciteren: 

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


