Senior Procestechnoloog met enige leidinggevende capaciteiten
Locatie
Minimale opleiding

: Nijverdal - Nederland
: HBO

TenCate Outdoor Fabrics ontwikkelt en produceert al meer dan 65 jaar tentdoek en zonweringdoek voor
de recreatiemarkt. TenCate Outdoor Fabrics is daarbij marktleider in diverse kampeersegmenten en heeft
de reputatie van innovatieve en betrouwbare partner. Naast deze leidende positie in de kampeermarkt
bouwt TenCate Outdoor Fabrics bv aan nieuwe markten. Deze nieuwe markten zullen in de komende jaren
additionele groei gaan brengen die passen in de ambitieuze plannen van de onderneming. Zie voor meer
informatie ook onze website www.tencateoutdoorfabrics.com.
TenCate Outdoor Fabrics is sinds augustus 2021 onderdeel van de Heytex groep, ontwikkelaar en
producent van functioneel en technisch textiel.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid doneert TenCate Outdoor Fabrics al
vele jaren stof voor jassen met aanritsbare slaapzakken, die door de Stichting Sheltersuit gemaakt worden
voor daklozen en vluchtelingen. www.sheltersuit.nl

Context:
Als organisatie werken we hard aan productinnovatie, sneller en lean produceren, het op tijd aanleveren van
kwalitatief hoogwaardige producten, lage uitval en optimale service naar de klant.
De focus ligt op het optimaliseren van processen en productontwikkeling binnen R&D de komende jaren.
Je rapporteert aan de Director Operations en je maakt onderdeel uit van het Operationele Team (OT).
Vanuit je verantwoordelijkheid voor R&D stuur je naast je dagelijkse werk een toegewijd team aan
bestaande uit een; ervaren procesengineer, junior projectleider, en een textiel technoloog. In de dagelijkse
gang van zaken onderhoud je tevens contact met je collega’s van Heytex.
Wat wordt er van je verwacht?
De werkzaamheden van de afdeling R&D richten zich onder meer op het ontwikkelen/verbeteren van
(nieuwe) producten, procestechnieken en toepassingen voor TenCate Outdoor Fabrics alsook de
technische commerciële ondersteuning van de sales afdeling en onze externe klanten.
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Je bent verantwoordelijk voor het (mede) bepalen en uitvoeren van productontwikkelingsbeleid,
procesoptimalisatie en modificaties;
Vanuit jouw hands-on functie geeft je sturing aan 3 medewerkers;
Je vertaalt de ontwikkelingsvraag naar verbeterde of nieuw te ontwikkelen producten en processen
binnen je R&D scope. Daarbij ben je constant op zoek naar verbeteringen en onderzoek je
mogelijkheden, samen met de collega’s in het laboratorium, voor nieuwe toepassingen en het
voorspellen van eigenschappen;
Je draagt bij aan de uitvoering van strategische en tactische plannen vanuit R&D oogpunt;
Je zorgt voor overdracht van technologische kennis aan de productieafdelingen, beoordeelt de
resultaten en stelt hiervan rapportages op betreffende ontwikkelingen op R&D gebied;
Je stelt in het developmenttraject specificaties vast voor grondstoffen, halffabricaten en eindproducten
en geeft producten en processen vrij conform de gestelde normen. Indien nodig stuur je bij om de
gestelde targets te halen;
Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen van bewerkingsspecificaties, evenals recepturen,
parameters en andere eigenschappen van de verschillende producten. Verder (laat) je diverse
laboratorium -en praktijkproeven uitvoeren en geef je grondstoffen/producten/ halffabricaten vrij;
Je draagt zorg voor de technische ondersteuning aan de afdeling Sales en externe klanten bij product en procestechnische vragen;
Tevens adviseer je het OT en andere afdelingsmanagers vanuit je rol;
Je bent verantwoordelijk voor rapportages en presentaties op het gebied van R&D, evenals het
administreren en archiveren van onderzoeksgegevens;
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, verlengen van WBSO-subsidieaanvragen en alle daarbij
behorende administratieve handelingen, aangaande projecten die lopen of gaan lopen.
Je hebt een oog voor alle ontwikkelingen in de markt en op technologisch gebied;
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van proeforders in productie;
Daarnaast maak je deel uit van diverse projectgroepen en zijn er overlegmomenten / samenwerkingen
o.a. met collega’s van Heytex en branchevereningen/onderwijsinstellingen.

Wie zoeken we?
Voor deze mooie bouwende rol, waarin je enerzijds verantwoordelijk bent met je team voor de ongoing
business en anderzijds als procesdenker de verandering begeleidt zoeken we een zelfstandige, hands-on,
vak volwassen, enthousiaste en gedreven R&D professional met de volgende kwaliteiten:
•
Afgeronde Chemische opleiding op minimaal HBO Niveau en minimaal 4 jaar ervaring in een R&D rol in
een productieorganisatie;
•
Enige leidinggevende capaciteiten, waarbij je in staat bent met je mensen de stip op de horizon te
schetsen waar jullie naar toe moeten werken en daar waar nodig ze te coachen;
•
Ervaring op het gebied van R&D binnen de procesindustrie en dit weten te vertalen in concrete acties;
•
Affiniteit met innovatieve- en duurzaamheidsprojecten.
•
Daarnaast zouden wij het geweldig vinden als je vanuit je rol nieuwe markten wilt verkennen en
opzetten samen met de productmanager om zo onze outdoor stoffen ook in andere aanpalende
toepassingen tot bloei te laten komen.
•
Je bent een teamplayer, samen met je collega’s ga je voor resultaat. Dat betekent dat je helder en
collegiaal communiceert op diverse niveaus en elkaar helpt daar waar nodig.
•
Als leidinggevende sta jij stevig in jouw schoenen en weet jij mensen te motiveren en mee te nemen
tijdens het invoeren van nieuwe trajecten;
•
Kennis van projectmatig werken;
•
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pre;
•
Enige ervaring in coating en kleuren is een pré evenals kennis van textiel, maar bovenal vind je het leuk
om hier productkennis op te bouwen.
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Kerncompetenties en persoonskenmerken
Omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan stakeholders, is het naast de kennis en kunde die je
meebrengt minstens zo belangrijk dat je beschikt over een aantal persoonskenmerken die maken dat je een
grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.
•

•
•
•

•

Je bent een procesdenker en een verbeteraar en bent je bewust dat dit veel vraagt in het meenemen
van andere mensen of dit nu gaat over R&D, je eigen team of je leverancier, daarom ben je verbindend
en weet je met weerstand om te gaan.
Je bent in staat om problemen te signaleren, te analyseren, creatief denken, oplossingen (gezamenlijk)
te bedenken en hiernaar te handelen.
Je bent analytisch sterk. Je brengt zelf actief veranderingen op gang, maar staat ook open voor ideeën
en suggesties van anderen.
Je bent resultaatgericht, ondernemend, besluitvaardig en je neemt je (brede) verantwoordelijkheid in
een veranderende organisatie, waar volop ruimte is voor het ontplooien van eigen initiatieven, dit geef
je ook je mensen mee.
In je werkwijze ben je proactief, pragmatisch, hands-on, flexibel, accuraat en kritisch, je grondhouding
kenmerkt zich door de kreet: het glas is half vol.

Wat heeft TenCate Outdoor Fabrics te bieden?
We zijn een goede werkgever met een open en informele cultuur en laten jou graag meegroeien met de
ambities. Je werkt samen met betrokken collega’s, om de complex opgebouwd textiele basismaterialen met
behulp van chemie en processen te vertalen naar de eisen van de markt. Met name de buitentoepassing
van textiel, wordt aan vele invloeden blootgesteld en vraagt creativiteit.
Boven op je salaris ontvang je jaarlijks 8% vakantietoeslag, een resultaatafhankelijke winstuitkering en een
goed pensioen. Bij een 40-urige werkweek hebben we ruim 40 vrije dagen (vakantie/ ADV) en een goed
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten. De locatie
is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Je kosten worden volgens onze
reiskostenregeling vergoed. We bieden je een prettige omgeving, met korte lijnen die gericht zijn op
samenwerking. Je wordt uitgenodigd om de grenzen van je vakbekwaamheid te verleggen en verbeteringen
door te voeren.
Reageren:
CK Search begeleidt TenCate Outdoor Fabrics in deze procedure. Heb je vragen, neem dan contact op met
Caroline Kamphuis van CK Search via mail, of op 085 0220140. Ben jij dé senior technoloog met enige
leidinggevende capaciteiten? Graag lezen wij je motivatie en CV en gaan we in gesprek om te onderzoeken
of jij en TenCate Outdoor Fabrics de optimale match zijn om samen verder te groeien. Mail zo spoedig
mogelijk op caroline@cksearch.nl. Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van je gegevens
gewaarborgd.

