
Wil jij bijdragen aan een  

duurzamere wereld? 

Vacature meubelstoffeerder M/V 

De Terborgse HandelsOnderneming B.V. (THO) is één van Nederlands grootste leveranciers van tweedehands en 
refurbished kantoormeubilair. De THO is een belangrijke speler op het gebied van duurzame kantoorinrichtingen, 
de THO streeft naar zo min mogelijk vernietiging van goede producten. Om de klanten altijd te kunnen voorzien 
van een perfecte werkplek biedt de THO ook een assortiment nieuwe producten aan. De afgelopen jaren is de 
THO continu gegroeid, vooral door gewoon te blijven en te doen wat er belooft wordt. Een belangrijke reden voor 
het succes is het THO-team, hét visitekaartje van de organisatie. Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn belangrijke woorden welke de THO cultuur typeren. Om de dienstverlening op het hoge niveau te houden 
welke de THO van haarzelf verwacht, is de THO op korte termijn op zoek naar een: 

Meubelstoffeerder m/v (vestiging Terborg) 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het (her)stofferen van tweedehands (bureau)stoelen en 

allerhande aanverwante artikelen. Producten die anders weggegooid zouden worden krijgen dankzij jouw han-

digheid een nieuw leven!  

Je collega’s van de technische dienst voeren reparaties uit aan producten die binnenkomen. Als dit gedaan is 
ga jij aan de slag, je verwijdert oude bekleding en voert eventueel nog kleine reparatiewerkzaamheden uit. 
Een gedeelte van de stoelen bekleed je in opdracht van de THO klanten, andere stoelen stoffeer je voor de ei-
gen voorraad. Het gehele proces vindt intern plaats, van het maken van de mallen, de stof knippen, vullen tot 
en met stikken en afwerken, een leuk en divers proces. Nadat je klaar bent gaat het product naar de klant of 
krijgt het een mooie plaats in het magazijn of de showroom. Wanneer jij die echte vakman (of vrouw) bent 
zoeken wij jou, maar ook wanneer je geen ervaring hebt met stofferen (maar wel handig en welwillend) raden 
wij je aan te solliciteren op deze leuke functie. De THO heeft de capaciteit in huis om jou dit ambacht te leren. 

Om deze functie goed in te vullen ben je: 

• Enthousiast en heb je oog voor detail 

• Een leuke collega die zowel in teamverband als 

zelfstandig kan werken 

• Bekend met stoffeerwerkzaamheden, of je bent 

erg enthousiast om dit vak bij de THO te leren 

• Bereid om 32 tot 40 uur per week tijd voor de 

THO vrij te maken 

 

De THO biedt: 

• Goede primaire én secundaire arbeids-

voorwaarden 

• Goede informele werksfeer 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Mogelijkheden tot opleiding en dooront-

wikkeling 

• Een dienstverband voor de lange termijn 

Solliciteren of vragen? 

• Stuur jouw sollicitatie eenvoudig en snel naar 

Bastiaan Vriezen: b.vriezen@terborgse.nl 

• Vragen? Bel Bastiaan: 0315-325523 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 

Begin als meubelstoffeerder (of leerling-         

meubelstoffeerder) bij de leukste                              

kantoorinrichter van Nederland! 

www.terborgse.nl 


