
Wanted: Junior Goudsmid 
Door de snelle groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste Junior Goudsmid om ons productieteam te komen 
versterken! 
 
Vedder & Vedder, opgericht door de tweelingzussen Anne en Esther Vedder, is een Amsterdams sieradenlabel dat gepersonali-
seerde zilveren en gouden sieraden vervaardigt en verkoopt. Het grootste deel van de sieraden wordt handgemaakt in het V&V 
Atelier in Amsterdam. De sieraden van Vedder & Vedder staan voor een speciale momenten en gebeurtenissen. Wij leggen 
deze momenten vast met een gepersonaliseerd sieraad. Dit kan met eigen geschreven teksten, vingerafdrukken, initialen en 
talloze andere mogelijkheden. 
 
Vedder & Vedder is razend populair op social media in binnen- en buitenland, maar heeft ook een showroom in Amsterdam en 
heeft jaarlijks vele pop up shops in verschillende Bijenkorf filialen. Om de snelle groei te ondersteunen zijn we op zoek naar 
een goudsmid die in vast dienstverband het enthousiaste team komt versterken in ons atelier in Amsterdam. 
 
Wat ga je doen? 
Je komt te werken in een jong en dynamisch team. Je dagelijkse taken zullen bestaan uit: 
• Hoofdzakelijk werk je achter de werkbank en soldeer en polijst je 14K en 9K colliers en armbanden 
• Lasersnijden van letters en naamkettingen 
• Laserlassen en pukken van nieuwe sieraden en reparaties 
• Graveren van persoonlijke teksten en afbeeldingen met computergestuurde graveermachines 
• Het polijsten van zilveren halffabricaten 
• Vergulden en rhodineren van zilveren/gouden sieraden 
• Je draagt bij aan het hooghouden van de standaard van Vedder & Vedder door continue kwaliteit werk te leveren  
 
Jouw profiel: 
• Je hebt de opleiding tot goudsmid aan de Vakschool Schoonhoven afgerond 
• Je hebt een oog voor detail 
• Je kan onder druk gestructureerd en nauwkeurig werken 
• Je hebt affiniteit met de sieradenbranche 
• Je bent niet bang om initiatief te nemen 
• Flexibel; bereid om buiten de vaste kantoortijden te werken tijdens drukke periodes. Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 
Wat bieden wij? 
• Positie: Junior Goudsmid 
• Een leerzame werkomgeving met een divers team goudsmeden 
• Werken met de nieuwste technieken en apparatuur 
• Dienstverband: 40 uur per week (bespreekbaar) 
• Werktijden: 08:00 uur - 16:30 uur 
• Datum start: Per direct 
• Locatie: Vedder & Vedder Office, Cruquiusweg, Amsterdam 
 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Mail je CV en motivatiebrief dan naar:  
recruitment@vedder-vedder.com. 


