Dankzij zijn wereldwijde activiteiten en zijn jarenlange marktervaring in het bedrukken van decoratief
papier en folie voor de meubel- en laminaatvloerindustrie, behoort Chiyoda Europa tot de
toonaangevende decordrukkerijen in de wereld.
Chiyoda Europa heeft een toegewijd team met grote technische kennis, levert een uitstekende
kwaliteit en heeft een toekomstgerichte visie. Creativiteit, proces innovatie, doorgedreven
productontwikkeling en doelgerichte marketing ondersteunen deze politiek. Hierdoor heeft Chiyoda
een ruim en interessant produktaanbod.
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker R&D, Productie en Customer Service (m/v)
Functieomschrijving
Onderzoeken en samenstellen van grondstoffen, halffabricaten en het garanderen van de kwaliteit
van het eindproduct door te beantwoorden aan klanteneisen vastgestelde normen en versterken van
concurrentiepositie door oa.
- Verrichten van analyses en standaardanalyses op grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.
- Zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, alternatieven e.d. om de productie te
vereenvoudigen/verbeteren.
- Opvolgen van de nieuwe ontwikkelingen en/of reclamaties in samenspraak met klanten,
leveranciers en/of afdelingsverantwoordelijke/verkopers voor zowel aandruk als productie
activiteiten.
Jouw Profiel:
• Je beschikt over een bachelor of master diploma
• verantwoordelijkheid en deadlines respecteren zijn geen probleem
• kennis van de Engelse en Duitse taal is een pluspunt
Je competenties:
• je bent een sociale, mature en communicatieve persoonlijkheid
• je werkt graag projectmatig en in teamverband maar kan ook goed zelfstandig te werk gaan
• je bent stressbestendig en flexibel naar werkuren en takenpakket
• Verplaatsingen zijn voor jou geen probleem
• je kan zowel meedenken met de onderneming maar ook “out of the box”
• je bent kwaliteitsbewust, innovatief, punctueel, nauwkeurig en resultaatgericht
Ons aanbod
De brede waaier van R&D taken, zoals opvolging in de productieafdeling, innovatieve en technisch
commerciële contacten maken dat de functie een boeiend en wisselend toekomstperspectief biedt.
We bieden een voltijdse job, afwisselend en met ruimte voor creativiteit in een gezellige werkomgeving
in een dynamische team.
Interesse
Bij interesse stuur een motivatiebrief met bijhorende curriculum vitae. Indien u meer informatie wenst,
kunt u terecht bij Viviane Hermans, v.hermans@chiyoda.be

Chiyoda Europa, Poort Genk 5870, Henry Fordlaan 37, 3600 Genk, België.
Tel. +32 89/610740

