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Introductie  

REV'IT! Sport International ontwerpt en ontwikkelt modieuze motorkleding voor liefhebbers. Functionele 

kleding van topkwaliteit. We werken vanuit onze kantoren in Oss en New York. REV'IT! is een 

toonaangevend merk dat in meer dan 70 landen verkrijgbaar is. Gepassioneerde motorrijders over de 

hele wereld dragen ons merk. 

 

Voor onze Product Development afdeling zijn wij op zoek naar een: 

 

CE Coördinator 

 

Wat staat je te wachten? 

REV'IT! verkoopt haar motorkleding over de hele wereld. Deze motorkleding dient aan gestelde wet- en 

regelgeving te voldoen, zoals CE-regelgeving en etikettering. Twee maal per jaar wordt een collectie 

ontwikkeld, gezien onze innovatieve drive, bestaat elke collectie weer uit nieuwe producten waarbij we 

gebruik maken van nieuwe materialen. Deze nieuwe producten en materialen moeten aan de juiste wet- 

en regelgeving voldoen, daarvoor dienen ze te worden gecertificeerd. 

 

Als CE Coördinator werk je nauw samen binnen het Compliance team. Je analyseert producten en 

materialen, je verzamelt materialen en samples en laat deze testen. Middels het doorlopen van deze 

stappen bereidt je het certificeringtraject voor. Dit doe je in afstemming met onze leveranciers, allemaal 

met als doel om onze producten gecertificeerd te krijgen.  

 

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat je verantwoordelijk bent voor: 

 

 Het analyseren van bestaande en nieuwe producten met het oog op CE certificering; 

 Het verzamelen, laten testen en beoordelen van producten en materialen (bijvoorbeeld stoffen, 

naden, labels, trimmings en protectie) en het vastleggen van deze gegevens in daarvoor 

bestemde systemen en structuren; 

 Communicatie met leveranciers om ervoor te zorgen dat certificeringproces kan worden ingezet 

zodat producten worden gecertificeerd volgens de geldende wet- en regelgeving; 

 Het bestuderen van wet- en regelgeving (waaronder CE regelgeving) en op de hoogte blijven van 

de laatste ontwikkelingen; 

 Samenwerken binnen het Compliance team, het Lab en met het Product Development team om 

CE certificering in te bedden in de REV'IT! organisatie. 

 

Ben jij onze ideale kandidaat? 

Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding, bijvoorbeeld Fashion & Textile. Werkervaring is 

niet perse noodzakelijk maar affiniteit met ontwikkeling van technische textiele producten is belangrijk. 

Daarnaast heb je de persoonlijkheid om jezelf te verdiepen in de wereld van CE regelgeving. Als persoon 

heb je een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, houd je van regelen en organiseren, heb je een focus 

op kwaliteit en detail en ben je communicatief sterk. Daarnaast beheers je de Nederlandse en Engelse 

taal. 
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Wat bieden we je? 

 Een omgeving waarin innovatie, design, samenwerking, plezier en resultaat centraal staan; we 

zijn niet voor niets één van de snelstgroeiende motorkledingmerken in de wereld.  

 Een internationale werkomgeving met klanten in meer dan 70 landen en leveranciers over de 

hele wereld.  

 Een merk dat in de motorbranche internationaal wordt gezien als een ''benchmark for good 

(product) design''. 

 Veel ruimte voor eigen ideeën, tijd voor creativiteit en een zelfstandig werkklimaat.  

 Een prima arbeidsvoorwaarden pakket en ruime opleiding-en kennismogelijkheden om jezelf 

verder te ontwikkelen, persoonlijk en vakinhoudelijk.  

 

Solliciteren? 

We ontvangen graag je sollicitatie en verzoeken je jouw motivatiebrief en CV naar work@revit.eu te 

mailen. Heb je nog vragen over deze functie? Bel dan met Ruud van Berlo +31 412 69 67 30 of stuur 

hem een e-mail naar work@revit.eu. 
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