
 

 

Werk mee aan een duurzame (verf)wereld!   
 

 

Nelfkoopmans staat voor ruim 130 jaar verf produceren. In onze moderne verffabriek in het  

Noorden van Friesland werken we met gepassioneerde vakmensen om iedere dag weer het  

verschil te maken. Dit doen we met onze mooie merken Nelf, Nelf Marine, Koopmans Verf, Drenth, 

Nylo, Zusex, Hydrant en NaturePaint voor klanten in heel Nederland en Europa.  

 

NelfKoopmans heeft zich gecommitteerd aan de ambitie van de chemische verfindustrie om in 2050 

klimaat neutraal te zijn. Om die ambitie kracht bij te zetten kijken we continue naar mogelijkheden om 

ons bedrijf te verduurzamen. Van nature draagt NelfKoopmans bij aan de verduurzaming van 

bouwwerken en materialen om ons heen; de producten die wij produceren zijn namelijk ontworpen om 

de levensduur hiervan aanzienlijk te verhogen.  

 

Ook de verf en coatings zelf worden voortdurend gestaafd aan de eisen voor een circulaire economie. 

De transitie naar het gebruik van hernieuwbare en veilige grondstoffen is reeds lange tijd geleden 

ingezet. Uiteraard kijken we naast onze producten ook naar ons energieverbruik, het productieproces, 

grondstoffen, transport en de afvalverwerking.   

 

 

Wij zijn op zoek naar: 

Medewerker Research & Development 

 
Als Medewerker R&D ga je je verdiepen in innovaties van producten en technieken op het gebied van 
bouw-, marine-, en industrielakken. Deze innovaties vertaal je naar onze producten en 
productieproces. Hierbij staat duurzaamheid centraal. Dit betekent het ontwikkelen van nieuwe 
producten en het verbeteren van de huidige producten. Daarnaast draag je een steentje bij aan het 
optimaliseren van het productieproces. 
 
Om je vakkennis up-to-date te houden spreek je met klanten, opdrachtgevers en leveranciers van 
grondstoffen en bezoek je beurzen en bijeenkomsten in het binnen- en buitenland. 
 
 

Functie-eisen: 

 

• HBO werk- en/of denkniveau, in de 
richting van chemie of chemische 
technologie; 

• Innoverende instelling, creatief en buiten 
de box denkend; 

• Pragmatische instelling; 

• Grote affiniteit met labwerkzaamheden; 

• Ervaring met verf is een pré. 

• Ambitie om je kennis en vaardigheden uit 
te breiden door opleidingen te volgen 

• Kernwoorden zijn: hands-on, 
communicatief vaardig, zelfstandig en 
probleemoplossend vermogen. 

 

 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie met veel 

verantwoordelijkheid en ruimte voor  

eigen inbreng. 

• Marktconform salaris 

• 32- 40 uur contract, met uitzicht op  

vast dienstverband. 

• Scholingsmogelijkheden 

• Werken in een enthousiast team 

• Uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

• Goede pensioenregeling 

• 29 vakantie en 11,5 ADV dagen 

 

Interesse? 

 

Stuur je motivatie en cv per e-mail naar J.Biesheuvel@nelfkoopmans.nl t.a.v. Jurian Biesheuvel. Voor 

inhoudelijke vragen te bereiken via 0518-418000. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 

niet op prijs gesteld.  


