
 

Wervingsprofiel medewerker finish 
 

Positie in de organisatie 

 

De medewerker is werkzaam binnen de afdeling finish. Op deze afdeling wordt de schoen afgewerkt en klaar gemaakt voor 

verzending. Hier zijn dagelijks, per dienst, circa 19 medewerkers werkzaam die diverse handelingen verrichten. De afdeling 

bestaat uit verschillende onderdelen; afsnijden en trimmen van de schoenzolen, tussencontrole, bijwerken van schoen bij 

oneffenheden, markeren van de schoenen met datumstempel, toevoegen van schoenzool/ veters en eindcontrole. Binnen deze 

functie wordt er van de medewerker verwacht dat hij/zij na verloop van tijd alle onderdelen van de afdeling finish kan uitvoeren.  

 

Werkzaamheden 

- Het afsnijden van de overvloei van de aan-gespoten zolen middels een snijmachine 

- Middels een schoenmakers mes het handmatig afsnijden van overvloei van de aangespoten zolen. Tevens uitvoeren 

van de ingangscontrole middels productiebon 

- Het uitvoeren van tussencontrole; middels een kwast met kantenverf de schoen bijwerken en met de uitpoetsmachine  

verminderen. 

- Met behulp van een stempel en stempelkussen schoenen van een productiedatum voorzien 

- Schoenen voorzien van de juiste inlegzool  

- Aan de hand van een artikelkaart  en het spuitpistool, het juiste type kleur spuitproduct spuiten op de schoen 

- Aan de hand van een artikelkaart en productiebon de juiste kaartjes (hangtags) ‘schieten’ aan de schoen 

- Het toevoegen van de veters aan de schoen 

- Eindcontrole; in het geautomatiseerde systeem alle voorgaande bewerkingen controleren op kwaliteit, kwantiteit en 

juistheid. Dit wordt gedaan aan de hand van de productie- bon en artikelkaart.  

Het aanmelden van de schoenen middels het systeem voor gereed en het printen van de etiketten ten behoeve van 

de schoenendoos.  

Visuele controle; controleren van schoenen op oneffenheden, productie fouten.  

Het selecteren van de afgekeurde schoenen en melden bij de voorman. 

- Het vouwen van de dozen en het verpakken van de schoenen.  

- Laatste controle voor verzending; aan de hand van de sticker controleren of de juiste schoenen in de correcte doos 

zitten.  

Functie-eisen 

- Productie ervaring is een pré 

- Repeterend werk kunnen/ willen verrichten 

- Goede hand- en oogcoördinatie 

- Proactieve houding 

- In staat zijn om het overzicht te bewaken en verschillende werkzaamheden te verrichten 

- Met productiedruk om kunnen gaan 

- De Nederlandse taal kunnen spreken, begrijpen en lezen 

 

 

Bijzonderheden 

 

Op deze afdeling werken we met een ochtend- en avondploeg. De werktijden voor de ochtendploeg zijn van 07.00 uur – 

15.30 uur. En voor de avondploeg van 15.30 uur – 23.00 uur. In overleg met de productieleider wordt het rooster bepaald.  

 

 


