Koopmans Verf staat voor ruim 125 jaar verf bereiden. Een periode waarin de ambachtelijke
verfmaker uitgroeide tot een vooraanstaande verfproducent, 4e grootste van Nederland in
bouwverven. Opererend vanuit één van de modernste fabrieken van Europa, gelegen te midden van
de groene weiden van Noord-Friesland. Een omgeving waarin het vanzelfsprekend is dat verf, waar
mogelijk, gemaakt wordt van de grondstoffen die moeder natuur ons biedt. Zo ging het vroeger en
als het aan Koopmans ligt over honderd jaar nog steeds. Onze merken zijn: Nelf, Drenth Verven,
Koopmans Verf, Nelf Marine, Zusex en Nylo.
Voor onze afdeling kwaliteit, onderdeel van het laboratorium, zijn wij op zoek naar een nieuwe
collega.
Als laboratorium medewerker op de kwaliteitsafdeling voer je werkzaamheden uit gericht op het
karakteriseren van nieuwe en bestaande producten. Je zal veel applicatie- en fysische
werkzaamheden uitvoeren. Zo stel je de producten bloot aan alle denkbare omstandigheden waar de
producten aan blootgesteld kunnen worden bij gebruik. Met jouw resultaten zullen productie en de
research and development afdeling geïnformeerd worden over de kwaliteit van de producten.
Voor deze vacature zijn we op zoek naar kandidaten met een afgeronde MLO opleiding. Ervaring met
verf of coatings is een pré. Door middel van interne opleiding en cursussen kan de vereiste kennis en
ervaring worden opgedaan.
Functie-eisen:
 Een afgeronde MLO opleiding, bijvoorbeeld richting chemie, fysische chemie
 Laboratorium (stage) ervaring met chemische of fysische testen
Competenties:
 Flexibele instelling
 Goede motivatie
 Accuraat
 Gestructureerd werken
 Resultaat gericht
Wat bieden wij?
Koopmans Verf biedt een uitdagende functie in een prettige, informele, hands on en dynamische
werksfeer, met markconforme arbeidsvoorwaarden. De CAO van bereide verf- en drukinktindustrie is
van toepassing.
Stuur je motivatie en CV per e-mail naar w.terpstra@nelfpaints.com t.a.v Personeelszaken. Acquisitie
naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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