
VERVANG DOOR EEN FOTO 

Is deze vacature op jouw lijf geschreven?
Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Vervang door functie” en dan hoor je snel van ons.

R&D ASSISTENT
Ben jij een onderzoeker met een passie voor ontwikkeling van nieuwe producten en heb jij 
een master of ingenieursdiploma in een chemische richting? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Muylle Facon BVBA is een dynamisch, jong familiebedrijf, gevestigd in Izegem (West-Vlaanderen). We 
zijn producent van milieuvriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als 
industriële toepassingen. Op vandaag worden onze producten verkocht in 82 landen, verspreid over alle 
continenten. Door de continue groei zijn we dringend op zoek naar versterking in de R&D afdeling, het 
kloppend hart van ons bedrijf. 

Wat we zoeken
 › Een dynamisch persoon met een goeie theoretische kennis van chemie. 
 › Je helpt mee om nieuwe producten te ontwikkelen van a tot z en gaat hierbij planmatig te werk. 
 › Je hebt interesse in productontwikkeling. Affiniteit met de sector van de verven, coatings of lijmen is 
een pluspunt maar geen must. 

 › Door je kritische kijk, kom je met creatieve, vernieuwende ideeën. Out-of-the box denken wordt hier 
zeker aangemoedigd. 

 › Ook het constante zoeken naar verbeteringen/optimalisaties van bestaande producten zie je als een 
uitdaging. 

 › Je bent klantgericht en zal dan ook zoeken naar de beste applicatiemethode voor onze producten, op 
een hands-on manier. 

 › orde en netheid is een evidentie in je werkproces. 

Wie jij bent
 › Je behaalde een Master of ingenieursdiploma binnen een chemische richting of hebt een gelijkwaardige 
kennis door ervaring. 

 › Je bent een echte team player maar je kan even goed zelfstandig een taak afwerken. 
 › je bent dynamisch, enthousiast en resultaatgericht.
 › je hebt een hands-on-mentaliteit.
 › Goede kennis van het Engels is een vereiste. Kennis van Frans, Duits en/of Spaans is zeker een pluspunt, 
gezien het internationaal karakter van onze firma. 

Wat wij te bieden hebben
Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei. De R&D afdeling is het kloppend hart van de 
firma, “where all the magic happens”. We bieden je een uitdagende functie aan in een leuke werksfeer 
binnen een bestaand labo team, waarbij je zelf mee de krijtlijnen voor de toekomst kan helpen uitzetten. 

Is deze vacature op jouw lijf geschreven?
Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “R&D Assistent” en dan hoor je snel van ons. Succes!
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