
 

 

 

 

Datum 

15 november 2020 

 

Plaats 

Zwolle 

 

Functie 

R&D Technician 

 

 

R&D Technician 

Voor de R&D afdeling van AOC in Zwolle zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. We willen 

onze innovatie-inspanningen versterken op het gebied van klant- en productieondersteuning 

en in strategische onderzoeksgebieden zoals styreenvrije kunstharsen en 

koolstofvezelcomposieten. 

 

Als R&D Technician werk je in internationale en multidisciplinaire teams. Je ondersteunt en/ 

of doet applicatie-experimenten voor technische service aan klanten, innovatieprojecten en/ 

of verbetering van onze productie.   

 

Positie 

Voor deze functie maken de volgende taken deel uit van de functieomschrijving: 

• Deelnemen aan product- / technologieontwikkelingsprojecten in nauw contact met 

R&D-projectleiders, technical servicemanagers en klanten 

• Ondersteuning bieden aan klanten en productie 

• Gebruik en onderhoud van gespecialiseerde laboratoriumapparatuur. Apparatuur en 

andere voorzieningen in goede staat houden 

• Opzetten en valideren van nieuwe testmethoden 

• Verzorgen van laboratoriumlogistiek en -huishouding 

• Regelmatige rapportage en goede projectadministratie 

• Volledig naleven van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van 

veiligheid en kwaliteit 

 

We zijn op zoek naar 

• MBOer chemie- of materiaalkunde met kennis van composieten en/ of 

polymeerverwerking. Enige werkervaring heeft de voorkeur 

• Proactieve werkhouding en hands-on mentaliteit, affiniteit met gereedschap en 

apparatuur 

• Goede persoonlijke en communicatieve vaardigheden 
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Wij bieden 

• Motiverende en uitdagende functie in een internationaal bedrijf 

• Zeer competitief salarispakket op basis van jouw profiel 

• Voltijdse aanstelling 

 

Onze onderneming 

AOC is de toonaangevende wereldwijde leverancier van harsen en speciale materialen 

waarmee klanten robuuste, duurzame en veelzijdige producten en componenten kunnen 

maken. Met sterke kennis over de hele wereld op het gebied van productie en 

productontwikkeling, werken we  nauw samen met klanten aan het leveren van 

ongeëvenaarde kwaliteit, service en betrouwbaarheid en creëren we innovatieve oplossingen 

voor de toekomst. AOC, Trusted Solutions. 

 

De hoofdkantoren van AOC zijn gevestigd in Collierville (TN, VS) en Schaffhausen 

(Zwitserland). Bezoek https://aocresins.com voor meer informatie. 

 

Onze bedrijfscultuur 

• Deliver on Performance 

• Demonstrate Passion for Customers 

• Find New Opportunities 

• Speed to Value 

• Act as One Team 

 

Contact 

• Stuur je sollicitatie en cv naar Annette Duindam (annette.duindam@aocresins.com) 

• Als je meer informatie wilt over deze vacature, neem dan contact met ons op via 

hetzelfde e-mailadres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


