
 
Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf. Het is de enige plek ter wereld waar design, 
kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende 
tentoonstellingen, educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor onderzoek en productie maakt 
het museum uniek in zijn soort. In het TextielLab werken (inter-)nationale ontwerpers, kunstenaars en veelbelovende 
studenten samen met onze textielexperts om de eindeloze mogelijkheden van materialen en technieken te ontdekken.  
 
Het museum staat aan de vooravond van een ambitieuze vernieuwing om de koppositie die het nu inneemt te blijven 
behouden en verder uit te bouwen. Educatie, cultureel ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
staan hierbij hoog in het vaandel. Wij zien het als onze missie om het museum in de komende jaren inclusiever te 
maken door niet alleen professionals maar ook bezoekers met de nieuwste technologieën textiel te laten ontwerpen 
en maken.  
 
Binnen het team TextielLab zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 
 

Breispecialist  
12 uur per week (met mogelijke uitbreiding naar 16 uur per week medio 2020) 

 
Hier kom je te werken 
Binnen het TextielLab werken medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en professionele makers samen aan 
textielontwerpen. Doordat het TextielLab een onderdeel is van het TextielMuseum hebben onze medewerkers ook een 
publiekfunctie en communiceer je ook geregeld met bezoekers.  
 
Jouw functie 
In de nieuwe Design Studio midden in het TextielLab kunnen onze bezoekers vanaf april 2020 in de huid kruipen van 
een bekende ontwerper en real time een eigen product ontwerpen en mee naar huis nemen. Tijdens deze unieke 
experience verken je de wereld van een bekende ontwerper. Nadat je zelf garens, kleuren en een model hebt gekozen 
rolt er ‘on the spot’ een sjaal of paar sokken uit onze state-of-the-art breimachine.  
 
Als Breispecialist bedien en onderhoud je twee complexe computergestuurde breimachines; de Santoni sokkenbrei 
machine en de Stoll vlakbrei machine. Je geeft in overleg met de museumbezoeker uitvoering aan het ontwerp dat 
gemaakt is. Daarnaast begeleid je deze bezoeker in het designproces en vertel je hen over de werking van techniek 
en de te gebruiken materialen. Je bouwt een archief op met gemaakte brei producten en houdt de administratieve 
registratie en planning bij. Daarnaast begeleid je (educatieve) groepen en stagiaires.  
 
Jouw specificaties 
Jij bent klantgericht, proactief, creatief en flexibel. Je hebt kennis van en ervaring met de breitechniek (machinaal) 
en bent in staat om onder tijdsdruk resultaten te leveren.   
 
En verder: 

- Heb je een MBO of HBO werk- en denkniveau. 
- Beschik je over aantoonbare ervaring in de textielsector met affiniteit voor het ontwerp- en maakproces. 
- Ben je beschikbaar voor wisseldiensten van dinsdag t/m zondag. Je werkt eens per twee weken een volledig 

weekend. Op doordeweekse dagen wordt er 8 uur gewerkt, op weekenddagen 5 uur. 
- Ben je zowel mondeling als schriftelijk sterk in Nederlands en Engels.  
- Kun je op of rond 1 januari 2020 starten. 

 
Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, (cultureel) ondernemerschap en samenwerken. Dat zijn competenties die wij 
bij al onze medewerkers zoeken, spreekt dit je aan? 
 
Wat kun je van ons verwachten 
Wij bieden onze nieuwe Breispecialist een interessante functie met veel verantwoordelijkheid in een creatieve 
werkomgeving. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 12 uur per week voor de duur van één jaar (met uitzicht op 
verlenging). Medio 2020 wordt bekeken of de uren kunnen worden uitgebreid naar 16 uur per week. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum cao. De functie is gewaardeerd op schaal 7, waardoor je afhankelijk 
van leeftijd en ervaring tussen de € 2.460,- en € 3.080,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek zal 
gaan verdienen. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld, 3,4% eindejaarsuitkering en 194,4 vakantie uren (op basis 
van 36 uur). Wanneer je meer dan 12 kilometer enkele reis moet reizen naar je werklocatie kom je in aanmerking 
voor een tegemoetkoming in je reiskosten. Je pensioen wordt ondergebracht bij het ABP.  
 
Het TextielMuseum wil een inclusief museum zijn voor iedereen. Daarom stellen wij ons tot doel gelijkheid en 
diversiteit binnen onze organisatie te bevorderen. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren. 
 



 

Interesse?  

Heb je interesse? Leuk! Wil je je toekomstige leidinggevende voor het solliciteren eerst even persoonlijk spreken? 
Dat kan door contact op te nemen met Hebe Verstappen, Hoofd TextielLab via 013-5494592 of 
hebe.verstappen@textiellab.nl. Wil je weten hoe de verdere procedure verloopt dan kun je contact opnemen met de 
HRM afdeling via 013-5494515 of HRM@mommerskwartier.nl. 
 
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 14 november 2019. De tweede ronde vindt plaats op 
donderdag 21 november 2019. 
 
Geen vragen meer en nog steeds enthousiast? Dan ontvangen we graag uiterlijk op 29 oktober 2019 je sollicitatie 
op het emailadres: vacatures@mommerskwartier.nl! 
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