Laborant med fokus på miljø
Vi søger en engageret og målrettet laborant til vores udviklingslaboratorium.
Vi har en stærk miljøprofil og fokus på produktudvikling. Vores B&J Serie var den først maling i Danmark, der fik EU-miljømærket
”Blomsten” og vi fremstiller, som den eneste danske producent en vægmaling, der har opnået godkendelse hos Astma-Allergi
Danmark og er mærket med den blå krans.
Efter flere års arbejde har vi netop fået et gennembrud i udviklingen af en træværksmaling også helt uden konserveringsmidler. Som
laborant i vores udviklingslaboratorium skal man kunne se en udfordring i at arbejde med banebrydende udvikling og se muligheder
fremfor begrænsninger.
Vores primære målgruppe er den professionelle bygningsmaler, som lægger vægt på ensartet og høj kvalitet.
Stillingen
Vi søger en kollega der
•

Har stor faglighed

•

Er fleksibel

•

Har erfaring med produktudvikling og kontrol af maling

•

Har erfaring med toning af maling

•

Behersker engelsk

•

Har kendskab til SAP – det er ikke et krav men en stor fordel

Udviklingen foregår med størst mulig hensyntagen til miljøet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du vil komme til at indgå i et
uformelt, dynamisk team med højt til loftet og en række erfarne kollegaer, der lægger vægt på faglighed, samarbejde og engagement.
Branchekendskab kan være en fordel men er absolut ikke en nødvendighed.
I det daglige er der tæt dialog mellem laboratoriet og produktionen for at sikre, at recepturet er nøje tilpasset vores produktion.

Spørgsmål vedrørende stillingen bedes rettet til Laboratoriechef Peter Dahl på telefon 3953 0321.
Send din ansøgning” til: Peter Dahl jprd@bj.dk, mærket ”Laborant”
Ansøgningsfrist: 1. april 2020
Beck & Jørgensen A/S er en danskejet virksomhed, der siden 1892 har udviklet og produceret maling af høj kvalitet til det professionelle marked i Danmark.
Virksomheden bygger på en vision, om at være en troværdig leverandør af teknologisk førende produkter med en stærk miljøprofil og er DS/EN ISO 14001
miljøcertificeret samt arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001. Beck & Jørgensen var den første danske producent af maling, der fik tildelt EU-miljømærket
”Blomsten” og vi har også udviklet den første maling i Danmark, der har opnået godkendelse hos Astma Allergi Danmark.
Besøg www.bj.dk for yderligere oplysninger

