FUNCTIEBESCHRIJVING
Locatie: Zwolle, Netherlands

R&D TECHNICIAN
Voor de AOC Aliancys R&D afdeling in Zwolle zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Wij versterken
hiermee onze innovatie inspanningen voor klanten- en productieondersteuning en voor
productontwikkeling in de strategische gebieden van styreen-vrije en koolstofvezel composieten.
Als R&D Technician werk je in internationale en multidisciplinaire teams voor verschillende
applicatie segmenten. Als onderdeel van innovatieprojecten, technische en productieondersteuning
zul je verscheidene mechanische testen uitvoeren aan harsen en composieten.

DE ORGANISATIE
AOC Aliancys is een leidende en wereldwijd actieve leverancier van polyester en vinylester harsen, gelcoats
en specialty materialen voor de composietindustrie. Met sterke wereldwijde capaciteiten in fabricage en
productontwikkeling levert het bedrijf ongeëvenaarde kwaliteit, service en betrouwbaarheid voor vandaag
en innovatieve oplossingen voor morgen. Samen met zijn klanten, geeft AOC Aliancys de toekomst van
composieten vorm met nieuwe technologieën en toepassingen.
Het hoofdkwartier van AOC Aliancys is gevestigd in Collierville (TN, USA) en Schaffhausen (Zwitserland). Voor
meer informatie, bezoek www.aocaliancys.com.

DE POSITIE



Voltijds functie
Uitvoeren van verscheidene mechanische testen zoals trek-rek, buiging, compressie, vermoeiing, HDT,
DMA



Valideren van testmethoden



Deelnemen aan product/technologie ontwikkelingsprojecten in nauwe samenwerking met R&D
projectleiders, Technical service managers en met klanten



Ondersteuning geven aan klanten en productie



Onderhouden en bedienen van gespecialiseerde laboratoriumapparatuur



Bijhouden van laboratoriumvoorraad en schoon en netjes werken




Regelmatige rapportage en goede projectadministratie
Volledig volgen van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid en kwaliteit

HET IDEAAL







R&D Technician (MBO) met een achtergrond en interesse in onderzoek en productontwikkeling.
Ervaring met mechanische testen, productontwikkeling en/ of kunststoffen/ composieten
Leergierig, proactief en hands-on
Klantgericht
Goede persoonlijke en communicatieve vaardigheden
Goede kennis van Engels in woord en geschrift

ONZE COMPANY CULTURE ELEMENTEN






Respect others & yourself
Passion for our customers
Hunt for opportunities that bring value
Whatever-it-takes mentality
Stand for teamwork and collaboration

WIJ BIEDEN



Motiverende en uitdagende functie in een internationale onderneming
Zeer competitief salarispakket, afhankelijk van je profiel

CONTACT



Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Annette Duindam (annette.duindam@aocaliancys.com)
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Menno Claase, R&D manager, via
06-15911718
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