
 

 

 

 

 

 

 

 

(Junior) Research Analyst New Systems [Nov 2020] 

Arkel, Nederland Full Time

___ 

CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee de huidige 

bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel Europa zetten we 

ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, langer meegaan 

en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw Rol 

____ 

• mede opzetten en uitvoeren van projecten met als 

doel nieuwe producten te ontwikkelen, hetzij n.a.v. 

eigen ideeën, hetzij n.a.v. concrete vragen uit de 

eigen organisatie en/of markt 

• mede zorgdragen voor de continue kwaliteit van het 

laboratorium en de implementatie van 

kwaliteitsverbetering processen 

• mede initiëren van onderzoeken, waaronder met de 

beschikbare grondstoffen dusdanig (verder) 

ontwikkelen van producten en processen, om 

zodoende de kostprijs/ kwaliteitsverhouding te 

optimaliseren 

• mede starten en/of verrichten van aanvullende, 

specifiek applicatie gerichte testen op verzoek van 

de afdeling Sales 

• Kort en bondig rapporteren van relevante gegevens 

en conclusies en het doen van aanbevelingen voor 

de organisatie naar aanleiding van onderzoek en 

proeven 

 

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: Chemie of technische chemie 
(HBO/Academisch) 

• Werkervaring: Minimaal 3 jaar ervaring in een 
chemische productieorganisatie of (internationale) 
onderzoeksomgeving 

• Computervaardigheden: MS Office en eventueel 
SAP 

• Talenkennis: Nederlandse en Engelse taal goed in 
woord en geschrift  

• Specifieke kennis: Kennis van coatingstechnologie, 
polymeer en organische chemie 

• Overige functie eisen: Bij voorkeur (Junior) 
Research Analyst die, na gedegen inwerkperiode 
door de huidige Research Analyst, toe is aan de 
volgende stap  

Voordelen 

____ 

• Team: je komt te werken in een hecht team dat er 
regelmatig met elkaar op uit gaat  

• Uitjes: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit. 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching of het volgen van opleidingen

Contact 

____ 

Solliciteer online 

Als u nog steeds niet zeker bent, of als u iemand in meer detail over deze functie wilt spreken, aarzel dan niet om contact met ons op te 

nemen:

Dieske Schoemaker, HR-Adviseur  
0183-568049 
dieske.schoemaker@cpg-europe.com 

 

Construction Products Group Netherlands 
HR afdeling 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel

 


