Hodij Coatings B.V.
Al meer dan 35 jaar levert Hodij Coatings B.V. industriële lakken en coatings, vanuit de vestigingen
Hoogeveen en Eersel. We leveren vrijwel alle producten van toonaangevende leveranciers die in de
verfverwerkende industrie gebruikt worden. Onze verfsystemen worden verbruikt in verschillende
marktsegmenten: commercieel transportlakken, autolakken, protective coatings, industriële coatings en
hout- en interieurbouw lakken en beitsen.
Binnen haar werkgebied heeft Hodij Coatings een uitstekende reputatie opgebouwd. Naast lakken en
coatings in alle denkbare kleuren en kwaliteiten, leveren we de materialen, producten, apparatuur, training
en begeleiding die nodig is om lak en coating te verwerken. Wij zijn geen producent, maar modificeren wel.
Zo ontwikkelen wij kleuren, glansgraden, lakken op specifieke viscositeit. Zo nodig voegen wij additieven
toe voor speciale effecten: kortom maatwerk en specialisme!
Onze service gaat ver: onze flexibele en goed opgeleide medewerkers zijn specialisten op hun vakgebied.
Met onze kennis en vakmanschap ontzorgen we onze klanten volledig. Hodij Coatings is een partner met
verstand van zaken!
Vanwege toenemende vraag hebben we in onze kleurmakerij in Hoogeveen een stageplaats voor een:

KLEURSPECIALIST IN OPLEIDING (met eventuele baangarantie)
Van de geschikte kandidaat verwachten wij dat zij of hij beschikt over:
Een goed gevoel bij kleuren en pigmenten
Een gezonde dosis leergierigheid
Kleur creativiteit
Ervaring in de verfverwerkende industrie is een pre.
Een specifieke vooropleiding kunnen wij voor de functie niet aangeven. We vinden het belangrijker dat je
aan bovengenoemde capaciteiten voldoet. Belangrijk is wel dat je een opleiding volgt en deze in
combinatie met de stage goed gaat afronden.
De werkzaamheden van een kleurmaker
Om je een beeld te geven van de werkzaamheden van een kleurmaker hier onder enkele taken en
verantwoordelijkheden:
Het op kleur maken van verf aan de hand van kleurstalen en recepten.
Het aanpassen van de verf aan de klanteisen en/of instructies van de verfleverancier.
Het ontwikkelen van kleurrecepten.
Het vastleggen van kleurrecepten en opslaan van kleurstalen.

Wat heeft Hodij Coatings je te bieden:
Een gedegen opleiding tot kleurspecialist in een gezonde branche die je bij gebleken geschiktheid een
uitstekende baan met toekomst perspectief oplevert. Uiteraard gaat je opleiding volledig in samenspraak
met je school. Je komt te werken bij een gezonde organisatie, waar een informele sfeer hangt.
Wanneer jij je in voorgaande herkent en het een uitdaging vindt om iets unieks te creëren dan nodigen we
je nadrukkelijk uit om te reageren. Bij de beoogde kandidaat zal aanvullend een kleurentest worden
afgenomen.
Je kunt je reactie richten aan:
Hodij Coatings BV
T.a.v. Mevr. A. Oosterhof
Industrieweg 51
7903 AJ Hoogeveen
Tel: 0528-271916
Email: info@hodijcoatings.nl

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

