Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof
producten. Die maken wij op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees
marktleider en werken vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste
oplossing precies zoals de klant het wenst. Van eerste idee tot aan het eindproduct.
Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij
Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een
duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op!

Voor het verder uitbouwen van onze activiteiten zijn wij op korte termijn op zoek naar
een ambitieuze en gedreven

Materiaaldeskundige/Kunststoftechnoloog
fulltime 36 uur per week
Je houdt je bezig met het beproeven van nieuwe materialen, zowel in het laboratorium als in de productie. Je legt de
materiaaleisen vast voor de productie en zorgt voor een goede borging. Je initieert projecten op materiaalgebied met het
oog op toekomstige ontwikkelingen en geeft advies aan de diverse bedrijfsonderdelen bij materiaalkundige vragen.
Je maakt onderdeel uit van het de afdeling Research & Development. Daarnaast werk je nauw samen met de afdeling
Continuous Improvement.
Wat wij bieden:






Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;
Een uitdagende werkomgeving waarin je in verschillende markten actief bent;
Een brede functie met veel ruimte om de werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven;
Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen of trainingen zodat je je kunt blijven ontwikkelen;
Een marktconform salaris.

Wat vragen wij van jou:






Je hebt een opleiding op HBO+ of Academisch niveau;
Je hebt een gedegen kennis van en ervaring met thermoplastische kunststoffen;
Je hebt ervaring met het aanbrengen van verbeteringen, beschikt over een hands-on mentaliteit en bent gewend
om samen te werken met diverse afdelingen binnen een organisatie.
Je voelt je eigenaar van alles wat er in het bedrijf gebeurt op materiaal gebied;
Je bent zorgvuldig en kritisch.

Bezoek onze website www.lankhorst-ep.com voor meer informatie. Als je nog vragen hebt over de vacature neem dan
contact op met Aran van Belkom, Technisch Directeur,T. 0622790360. Jouw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kan je
sturen naar: jobs@lankhorst-ep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

