Hodij Coatings B.V. is al meer dan 40 jaar totaalleverancier en
kennispartner van industriële lakken en coatings voor
professioneel gebruik. Zij is met 45 betrokken medewerkers een
flexibele en zelfstandige speler binnen de verf- en coatingindustrie
waar je niet omheen kunt. De nieuwste investeringsplannen staan
garant voor verdere groei en uitbreiding van het marktaandeel.
Vanuit de vestigingen in Hoogeveen en Eersel levert Hodij Coatings binnen 24 uur vrijwel alle producten
die in de professionele verf- en coatingverwerkende industrie gebruikt worden. Het leveren van lakken
en coatings is het resultaat van maatwerk waarmee Hodij Coatings vakkundig reageert op speciale en
specifieke klantwensen. Modificatie op maat, denk onder andere aan duurzaamheid, viscositeit,
corrosiebestendigheid, glansgraden, kleuren en of toevoegingen van speciale additieven voor speciale
effecten. Qua verfsystemen levert ze een complete range van bijvoorbeeld commercieel
transportlakken, autolakken, protective coatings, industriële coatings, poedercoatings en hout- en
interieurbouw lakken en beitsen. Naast de levering van coatings en lakken levert Hodij Coatings alle
materialen, producten, apparatuur, (product)training en begeleiding die klanten nodig hebben om de
lakken en coatings effectief te kunnen verwerken.
Zie ook www.hodijcoatings.nl voor verdere achtergrondinformatie, de bedrijfsbrochure en een blik in de
uitgebreide productrange.
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De uitdaging bij Hodij Coatings
Jij adviseert klanten in onze industriële markten, veelal actief in metaalconservering, vanuit jouw
technische vakkennis over de toepassingsmogelijkheden van onze productrange. Hodij Coatings staat
voor 100% garant voor de kwaliteit van haar verf- en coatingproducten, maar het succes staat of valt
met technisch advies, de juiste toepassingen en technische bijstand van begin tot eind. Regelmatig doen
(potentiële) klanten rechtstreeks een beroep op jouw kennis en toegevoegde waarde. Ook consulteren
leveranciers, applicateurs, verwerkers en jouw salescollegae regelmatig jouw kennis.
Een interessante rol, waarbij je tot diep in de industriële processen van klanten meedenkt over
bijvoorbeeld toepassingsmogelijkheden, wijze van voorbehandeling/aanbrengen/verwerking/droging en
andere verwerkingsomstandigheden, productsamenstellingen en gebruik van spuitapparatuur.
Kortom; in deze uitdagende ambulante functie ben je verantwoordelijk voor de technische
vertegenwoordiging van Hodij Coatings. Je zit dichtbij het vuur en kan door technische kennis en
marktkennis dagelijks waarde toevoegen. Zo verzorg je bijvoorbeeld ook technische presentaties,
gebruikerstrainingen, een verscheidenheid aan technisch inhoudelijke communicatie met betrokken
partijen, productdemonstraties en klachtenafhandeling.

Het ideaalprofiel
• Afgeronde HBO opleiding in technische richting.
• Minimaal 5 jaar ervaring als technisch adviseur met als doelgroep de industrie, metaal- en /of
staalbewerking.
• Vanzelfsprekend is technische kennis de toepassing van verf, lakken, coatings of inkten een
voorwaarde.
• Bekendheid met geldende regelgeving qua veiligheid, milieu, gezondheid, alsmede Frosio, NACE,
SSPC en andere normeringen.
• Adviesvaardig, in staat om op een verscheidenheid aan niveaus je boodschap en technisch advies
goed over te brengen.
• Goede kennis van (technisch) Engels woord en geschrift.
Ambieer je een carrière bij Hodij Coatings?
Spreekt het je aan en kun je voldoen aan het gestelde profiel? Dan zijn wij benieuwd naar jouw cv en
motivatie! ASBR YouManagement begeleidt Hodij Coatings exclusief bij het hele proces. Je kunt je
vandaar (vertrouwelijk) richten tot ASBR YouManagement, Edwin Klomp. Voor reacties per e-mail;
vacature@asbr.nl. Voor vragen of een toelichting: 088-1260440, na kantoortijd 06-55194295.

