Zandleven Coatings B.V. produceert al 150 jaar kwalitatief hoogwaardige protective
coatings. Met onze industriële high-tech coatings hebben wij een uitstekende reputatie
opgebouwd in de staalbouwmarkt door de klant- en projectgerichte aanpak waarbij
kwaliteit, betrouwbaarheid, snelle service en deskundig technisch advies hoog in het
vaandel staan. Zandleven levert in de Europese markt aan de metaalindustrie, onshore,
offshore, marine en olie & gas. Zandleven is ISO 9001:2015 en 14001:2015
gecertificeerd.
Voor ons laboratorium in Leeuwarden zoeken wij een

R&D-medewerker
Jouw werkomgeving
Zandleven hecht een groot belang aan ontwikkeling en duurzaamheid. Medewerkers in
ons laboratorium ontwikkelen nieuwe coatings en coatingsystemen. Zij optimaliseren
bestaande systemen en doen de kwaliteitscontroles. Daarnaast ziet de afdeling toe dat
de producten voldoen aan de laatste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
milieu en volgens de stand der techniek.

Jouw rol
Als R&D medewerker maak je onderdeel uit van het R&D-team binnen Zandleven. Je
bent een belangrijke schakel in het kwaliteits- en ontwikkelproces van coating. Een dag
op het laboratorium is nooit hetzelfde; je voert kwaliteitscontroles uit op grondstoffen en
eindproducten, maar ook met het oplossen van problemen. Je past huidige producten
aan, maar je bent ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarnaast
onderhoud je het contact met onze afnemers en bied je technische ondersteuning bij de
applicatuur.

Wij vragen
een afgeronde Bachelor richting Chemie
Affiniteit met verftechnologie is een pré;
een uitgesproken interesse in R&D onderzoek;
een out-of-the-box mentaliteit;
goede communicatieve vaardigheden en de beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift;
om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen en willen werken;
om alert te zijn op kwaliteit, veiligheid en milieu.

Wij bieden
Een uitdagende functie als je je verder wilt ontwikkelen in de wereld van coatings in een
zelfstandig, gezond familiebedrijf met toekomstperspectief. Het gaat om een fulltime
functie met uitzicht op een vast dienstverband.

Interesse?
Ben jij de gemotiveerde kandidaat die wij zoeken en voldoe je aan de criteria? Mail dan
een motivatiebrief en CV naar rtichelaar@zandleven.com t.a.v. Renske Tichelaar.
Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact met haar opnemen
op telefoonnummer 058-2677505.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.zandleven.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

