Formulation Technologist Cosmetics
R&D-Laboratorium, locatie Vlijmen (Noord-Brabant)
Ben je op zoek naar een baan voor een langere periode bij een succesvol bedrijf? Heb je grote
interesse in cosmetica, werk je nauwgezet en doe je dit graag in teamverband? Stop dan met
zoeken en stuur meteen je cv!

Wie is Royal Sanders:
Royal Sanders is een toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor persoonlijke
verzorging. Ons bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren van een breed scala
aan producten zoals shampoos, crèmes, lotions en deodoranten. Wij maken deze producten voor een aantal
internationale merken en voor private labels van bekende winkelketens in binnen- en buitenland. Daarnaast
hebben we een aantal eigen merken waaronder Van Gils, Odorex, Proset, Sanicur en Melkmeisje. De
bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands on en no nonsens, er zijn korte communicatielijnen en er is een
sterke focus op ‘elke dag beter'.
Wat houdt de functie van Formulation Technologist in:
•
Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verbeteren en testen van cosmetische
producten en concepten, waarbij innovatie en efficiency centraal staan
•
Je plant, coördineert en bewaakt de productontwikkelingsprojecten
•
Je verzorgt de grondstoffenadministratie, legt recepturen vast (samenstelling, specificaties,
bereidingswijze enz.)
•
Je zorgt voor goede afstemming tussen alle betrokkenen (parfumhuizen, externe laboratoria enz.)
om zo tot het optimale resultaat te komen
•
Het verzorgen van de dagelijkse reguliere laboratorium werkzaamheden
•
Je rapporteert aan de manager R&D
Wie wij zoeken:
Je hebt een relevante MBO of HBO-opleiding afgerond. Je bent gedreven en streeft naar de beste
resultaten; je wilt je prestaties èn eigen ontwikkelingen iedere dag weer verder verbeteren! Je bent
pragmatisch, creatief en innovatief, je kunt goed zelfstandig werken en je kunt goed met druk omgaan. Je
bent representatief en je communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Je beheerst de Nederlandse
èn de Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pre.
Wat wij bieden:
Werken bij Royal Sanders betekent werken in een uitdagende en verantwoordelijke functie in een
dynamische en groeiende organisatie. Je ontvangt een marktconform salaris gebaseerd op je opleiding,
ervaring en resultaten en krijgt mogelijkheden om binnen de organisatie door te groeien.
Interesse?
Mail je CV en je motivatie naar hrm@royalsanders.nl. Mocht je nog vragen hebben over de vacature mag
je uiteraard ook telefonisch contact opnemen met afdeling HRM (073-5187187).

