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Fourny nv is sinds meer dan 75 jaar gespecialiseerd in het formuleren, produceren en ontwikkelen van industriële 
lijmen voor verschillende sectoren. De klanten van Fourny bevinden zich voornamelijk in de bouw- en automobiel 
sector. Fourny groeit sterk en bevindt zich op een kantelpunt. Verschillende nieuwe lijm en coating projecten vra-
gen onze extra aandacht.  Daarom zoekt Fourny versterking voor zijn R&D team. Het heeft een open vacature voor 
een onderzoeker / laborant voor lijmen en coatings. 

Functie-inhoud 
Als Onderzoeker – laborant voor lijmen en coatings: 
•	 Bouw	je	een	zeer	specifieke	kennis	op	met	betrekking	tot	grondstoffen	die	aangewend	kunnen	
 worden in industriële  lijmen en coatings. 
• Ben je in staat lijmen en coatings te formuleren
• Kun je proeven zelfstandig uitvoeren en documenteren
• Begeleid je de opschaling van nieuwe formules
• Geef je assistentie aan het verkoop- en productie team
• Speel je een actieve rol in het documenteren van de applicaties mogelijk met onze huidige en 
 toekomstige lijm en coating oplossingen
• Help je mee in het opstellen van verkoopondersteunende inhoud zoals: blogs, technische data 
 sheets, … 
• Heb je ervaring met het uitwerken van een product strategie
• Rapporteer je aan de R&D manager

Het gewenste profiel 
• Je hebt reeds een eerste werkervaring van minstens 3 jaar
• Je bent zeer klantgericht en gedreven om resultaten te behalen, je neemt hiervoor de nodige initiatieven.
• Je bent analytisch
• Je bent een team speler en je voelt je goed in een KMO-omgeving   
• Je bezit een master of een professionele bachelor in de scheikunde
•	 Affiniteit	met	lijmen	en	coatings	is	een	pluspunt

Wat bieden wij ?
Een aantrekkelijk salaris pakket inclusief bedrijfswagen. Een leuke moderne werkplek die gemakkelijk te 
bereiken is. Een jong en dynamisch team met een zeer vlakke structuur. Deze functie biedt doorgroei 
mogelijkheid naar een meer commerciële rol in onze sterk groeiende sector. 

Plaats van tewerkstelling: Willebroek (Antwerpen) 
Heb je interesse in deze opportuniteit ? Wil je ons jong en dynamisch team te vervoegen ? Spreekt de 
uitdaging je aan om mee te werken aan de toekomst van ons bedrijf ?

Contacteer dan Jan de Vooght tel. +32 3 886 27 70 of stuur je motivatiebrief en CV naar 
jan.devooght@fourny.be 
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