Wij van Anker Stuy Verven produceren en ontwikkelen als sinds 1946 in de
derde generatie bijzondere verfoplossingen. Duurzame oplossingen en
innoveren zit ons bij Anker Stuy in de genen. Wij zijn gefascineerd van alle
facetten van verf, waardoor we onze producten continu vernieuwen en
verbeteren. Alle producten worden met volle overgave gemaakt en met respect
voor mens en milieu geproduceerd en geappliqueerd. De kwaliteit van de
producten van ons familiebedrijf worden lokaal, nationaal en internationaal
erkend.

In verband met de uitbreiding van ons R&D team, zoeken we een ervaren en creatieve:

2K-Expert R&D m/v
in Terwispel voor 40 uur per week
Beschrijving:
Binnen Anker Stuy zijn we bezig om te kijken naar verfsystemen die nog duurzamer zijn dan wat momenteel
beschikbaar is. Wij zijn ervan overtuigd dat het altijd nog weer beter en milieubewuster kan. Daarbij is het voor
ons volledig normaal om de gebruikelijke wegen te verlaten en te gaan buurten bij naast gelegen industrieën.
Uit één van deze zijsporen komt onze overtuiging dat dit onder andere met 2-componentige systemen te
realiseren is. Eerste ervaringen zijn dusdanig veelbelovend dat we strategisch onze expertise in dit veld willen
vergroten.
Daarom zoeken we kandidaten die al ervaring hebben met 2K systemen en zich thuis voelen in een dynamische
laboratorium team. Daarbij stellen wij ons voor dat jouw sterke communicatieve vaardigheden jou in staat
stellen als vraagbaak, kennisdrager en raadgever te fungeren. Uiteraard dwingt jouw eigen nieuwsgierigheid ook
jou om continue te zoeken naar verbeteringen, vernieuwingen en optimalisaties.
Wij als Anker Stuy zien het daarbij als onze taak om jou zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat ook jij je verder
in je vakgebied kan ontplooien en zo de expert blijft die je nu al bent.
Wij gaan ervanuit dat je dan in de loop der tijd het 2K expertise gebied van Anker Stuy Verven volledig hebt
opgezet en dat je dit verder uit- en opbouwt. De 2K gebieden die we ons momenteel kunnen voorstellen zijn UP,
PU, EP en PA systemen, echter laten we ons graag verrassen door wat jij hier aan toe kan voegen. Hoewel de
hoofdapplicatie gebied van Anker Stuy Verven de houtindustrie is, zijn we ook nieuwsgierig naar de toepassing
in aanverwante gebieden.
In deze functie rapporteer je aan de Manager Productie/R&D, echter zal je snel merken dat je deel uitmaakt van
een groter team waarbij de afdelingen vloeiend in elkaar overgaan.
Jouw profiel heeft tenminste:
 Een afgeronde WO/HLO opleiding richting organische chemie (of vergelijkbaar)
 Minimaal 3 jaar ervaring in het ontwikkelen van 2K systemen
 Ervaring binnen de coatingindustrie is een pré
 Hoge affiniteit met formuleren

Wij bieden:
Een afwisselende baan binnen een innovatief familiebedrijf, een leuk team en volop mogelijkheden om jezelf
verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij:




Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng
Fulltime dienstverband voor 40 uur per week
Een competitief salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hebben we je interesse gewekt en wil je meer informatie omtrent onze plannen met jou en jouw expertise
gebied, dan meldt je bij:
Renout Martens
van
PSN Personeelszaken BV
Peperstraat 7
1411 PX Naarden
Hij kan je al de eerste informatie geven zodat jij kan bepalen of je vervolg stappen samen met ons wil
ondernemen. Je bereikt hem onder telefoonnummer:
085-4892040
Ook kun je hem een mailtje sturen aan:

rmartens@psngroep.nl
Natuurlijk kun je ook meteen je CV en motivatiebrief opsturen naar Renout. Hij meldt zich dan zo snel mogelijk
bij jou.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

