Vacature:
Laborant Research

Organisatie
Royal Vaassen Flexible Packaging (Royal Vaassen) is een zelfstandig en wereldwijd
opererende verpakkingsonderneming voor de zuivel-, voedingsmiddelen- en de
tabaksindustrie met een omzet van zo’n € 140 miljoen per jaar. In diverse niches hebben
wij een marktleidende positie. Het bedrijf, waar zo’n 330 enthousiaste en loyale mensen
werken met hart voor de zaak, kent een nuchtere no-nonsense cultuur. Wij maken deel
uit van de Clondalkin Group, een holding met verschillende zelfstandige ondernemingen.
Op de afdeling R&D is een (fulltime) vacature ontstaan voor een
Laborant Research
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar diverse
materialen, kunststoffen en lakken voor de operatie van onze onderneming. Je rapporteert
aan de Manager R&D.
Wat ga je doen?
• Je doet onderzoek naar de eigenschappen en/ of mogelijkheden van
proefmaterialen, kunststoffen, lakgrondstoffen
• Je geeft het gedrag van de onderzochte materialen aan en legt dit vast
• Je rapporteert hierover aan je interne opdrachtgever (productontwikkelaars,
producttechnologen en procestechnologen) en informeert hen over de voortgang,
zo nodig adviseer je over een te nemen correctieve maatregel
• Je geeft adviezen op het gebied van alternatieve materiaalsoorten en maakt
hiervoor recepturen
• Je doet onderzoek naar meetmethoden en -middelen
• Je neemt deel aan diverse projectgroep bijeenkomsten om tot de juiste
specificaties te komen
• Je hebt het beheer over het R&D laboratorium en de aanwezige apparatuur
Wat vragen we van jou?
• Het betreft een startersfunctie, ervaring is niet direct vereist! Een afgeronde
technische HBO opleiding in de chemie of laboratorium
• Kennis van analyse technieken FTIR, Gaschromatografie en DSC.
• Je voelt je thuis in een organisatie waar je met alle lagen binnen de organisatie
communiceert, ook onder druk.
• Je beschikt over een natuurlijke nieuwsgierigheid, bent onderzoekend en
analyserend, zelf-startend, je bent een doorzetter die niet snel loslaat, je denkt in
oplossingen en bent creatief van aard
• Je communiceert vloeiend in Nederlands en Engels (op professioneel niveau),
zowel mondeling als schriftelijk
Wij bieden:
Royal Vaassen biedt jou een mooie uitdaging bij een zeer goed presterende en
dynamische organisatie met korte communicatielijnen. Je krijgt de mogelijkheid om te
bouwen en te verbeteren. Je krijgt een concurrerend salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden met de ruimte om door te groeien.
Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je CV vóór 18 februari a.s. voorzien van een motivatiebrief naar
atwork@vfp.nl. Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Erik Jan
Troelstra (Manager R&D), tel. 088-3355057.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

