
 

  

 
 

 

Witcom Engineering Plastics BV, gevestigd in Etten-Leur Nederland, is onderdeel van de Wittenburg 

Group en gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van technisch hoogwaardige en innovatieve 

kunststofmaterialen. Onze plastic tussenproducten (granulaatkorrels) vinden hun toepassing in een 

groot scala aan toepassingen.  

 

Witcom weet zich te onderscheiden door een bewezen staat van dienst als specialist op zijn vakgebied. 

Het bedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit in voor de klant op maat gemaakte plastic 

compounds via extrusieprocessen. Onze klantgerichtheid impliceert dat we flexibel kunnen inspelen op 

de wensen van onze klanten. Een zeer belangrijke rol hierin speelt de Research & Development 

afdeling. Met behulp van R&D zijn wij in staat om zeer gericht Engineering Plastics compounds te 

ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de klant. Om ons R&D team in Nederland te versterken, zijn 

we per direct op zoek naar een enthousiaste: 

 

TECHNICAL SERVICE ASSISTENT PLASTICS / 
R&D ENGINEER KUNSTSTOFFEN  

 
Jouw baan: 
Als R&D Engineer assisteer je de Research & Development afdeling in de ontwikkeling van innovatieve 
Engineering Plastics voor nieuwe en bestaande toepassingen. Na een gedegen inwerkperiode en 
interne opleiding kun je deze functie volledig zelfstandig uitvoeren. Wij bieden een uitdagende functie 
waarin je snel veel kunt leren. Op de langere termijn zijn er doorgroeimogelijkheden tot Technical 
Service en/of Product Ontwikkeling. 
 

• Je assisteert de R&D afdeling, het lab en de proeffabriek bij het opzetten en uitvoeren van 
nieuwe en lopende projecten. 

• Je bedient onze kleine schaal extruders in de proeffabriek ten behoeve van proeven voor 
klanten of interne grondstof evaluaties. 

• Je spuitgiet onze materialen om samples naar klanten te kunnen sturen of intern te kunnen 
testen. 

• Je voert mechanische en analytische testen uit op bestaande en nieuwe compounds. 

• Je doet intern onderzoek naar nieuwe technologieën, grondstoffen en concurrentmaterialen. 
 

Jouw ideale profiel: 

• Je bent een praktisch ingestelde HBO-er met een achtergrond in de richting van Chemie, 
Polymeerchemie, Kunststoftechnologie, Chemische Technologie of iets vergelijkbaars. 

• Ambitieuze MBO-ers en schoolverlaters worden vooral ook uitgenodigd om te solliciteren op 
deze leuke, uitdagende functie. 

• Ervaring in de kunststof(verwerkende) industrie in functies als product-, applicatie-, of 
procesontwikkeling zou mooi zijn. 

• Kennis op het gebied van polymeer compounding, spuitgieten en/of extrusie is geen vereiste, 
maar wordt wel gewaardeerd. 

• Je bent in staat om zowel pragmatisch als verdiepend onderzoek te verrichten. 

• Je werkt nauwkeurig en hebt een hands-on mentaliteit. 

• Je hebt goede persoonlijke en communicatieve vaardigheden.  

 

Voor meer informatie, of het toezenden van uw sollicitatie en CV, kunt u contact opnemen met:  

Edwin Willems, Hoofd Research & Development, e-mail: edwin.willems@wittenburgbv.nl. 

 

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bezoek ook eens onze website: wittenburggroup.com 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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