
 
 
 

 

De tremco illbruck groep is een producent en leverancier van toonaangevende producten op het  

gebied van afdichting en verlijming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, 

TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een omvangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 29 locaties in Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten genereren wij een 

jaaromzet van meer dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zelfstandige divisies van RPM Inc., een  

wereldleider op het gebied van gespecialiseerde afdichtingen. 

 

tremco illbruck Productie B.V. in Arkel ontwikkelt en produceert effectieve en innovatieve  

afdichtingsoplossingen, zoals kitten, lijmen en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de 

internationale tremco illbruck groep en bedient haar klanten wereldwijd. De afdeling R&D in Arkel is gespecialiseerd in 

coatings en lijmen. Door de R&D medewerkers wordt dagelijks gewerkt aan het ontwikkelen van onze producten en 

nieuwe toepassingsmogelijkheden.  
 

Ter vervanging zijn wij op zoek naar een:  

Research Analyst Coatings (40 uur per week) 

 
In deze functie krijg je het volgende doel mee: 
Het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe toepassingsmogelijkheden voor tremco illbruck! 

 
Je werkdag kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 

 Projecten: Je start (langdurige) projecten op voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën en producten. 

 Onderzoek: Hoe kun je onze producten kwalitatief kunt verbeteren en prijstechnisch interessanter maken.  

 Lab: Diverse proeven ten behoeve van de nieuwe producten. 

 Instructies uitwerken: Om een (proef-) producties in gang te zetten. 

 Testen: Op verzoek van afdeling sales verricht je aanvullende, specifiek applicatie gerichte testen.  

 Rapporteren: Relevante gegevens, conclusies en mogelijke tegentype’s rapporteren. 
  
Help jij ons te blijven innoveren? Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt je motivatiebrief en CV mailen  
naar: linda.smit@tremco-illbruck.com. 
 

Dit breng je mee: 

Opleiding: Master in (Organische) Chemie of Chemische 

Technologie; 

Ervaring: Minimaal drie jaar binnen een chemische pro-
ductieorganisatie; Ervaring in coatingstechnologie. Kennis 
van Design of Experiments is een pré. 
Taal: Nederlands en Engels 
  

 
Dit bieden wij jou: 

De functie: Mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen 
en je kennis te vergroten. Je werkt aan een mooi  
product, waar we allemaal erg trots op zijn.  
Arbeidsvoorwaarden: Mooi salaris, 30 vakantiedagen 
Teamactiviteiten: BBQ’s, Kerstdiner  
Ontwikkeling: Volop ontwikkelmogelijkheden door 
middel van het volgen van opleidingen. 


