Heb jij zin om aan de slag te gaan voor meerdere
merken? Bij een vooraanstaande verfproducent, één
van de grotere van Nederland? Dat kan! Wij zijn per
direct op zoek naar een medewerker Laboratorium.
Opererend vanuit de duurzame verffabriek, gelegen
te midden van de groene weiden van NoordFriesland. Een omgeving waarin het vanzelfsprekend
is dat verf, waar mogelijk, gemaakt wordt van de
grondstoffen die moeder natuur ons biedt. Wij zijn
één van de grootste verfproducenten in professionele
bouwverven van Nederland en klein genoeg om snel
en flexibel te reageren op nieuwe trends,
marktontwikkelingen en klantwensen.
Koopmans Verf is er al meer dan 100 jaar voor iedere
verfklus van de consument. Met de merken Nelf
Paints, Nelf Marine, Drenth Verven, Zusex en Nylo
bedienen wij de professionele markt.

Wij zoeken een medewerker Laboratorium voor
20 tot 32 uur
Als laboratorium medewerker op de kwaliteitsafdeling
voer je verschillende kwaliteitscontroles uit op de vele
eindproducten. Zo stel je de producten bloot aan alle
denkbare omstandigheden waar de producten aan
blootgesteld zouden kunnen worden bij gebruik.
Met jouw resultaten zullen productie en de research &
development afdeling geïnformeerd worden over de
kwaliteit van de producten.

Functie-eisen
• Een afgeronde MBO opleiding;
• Ervaring met een laboratoriumfunctie is een
pre;
• Ervaring met verf of coatings is een pré.
Competenties
• Je hebt een flexibele instelling;
• Je beschikt over een goede dosis motivatie;
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je werkt accuraat en gestructureerd;
• Je bent resultaatgericht;

Wat bieden wij?
Een veelzijdige, zelfstandige parttime functie met veel
ruimte voor eigen initiatief in een dynamische
werksfeer.
• Marktconform salaris;
• Scholingsmogelijkheden;
• Uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden;
• Een eindejaarsuitkering van 8%;
• Goede pensioenregeling;
• 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen.

Interesse?
Stuur je motivatie en cv per e-mail naar
hrm@nelfpaints.com t.a.v. José van der Bij, voor
inhoudelijke vragen is Jurian Biesheuvel, hoofd
laboratorium, te bereiken op 0653733154. Acquisitie
naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

