Paxymer söker driven utvecklingsingenjör inom polymerkemi
Om dig
Du är en ambitiös, kreativ polymerkemist och har huvud för problemlösning. Du brinner för
materialutveckling och är intresserad av att jobba i ett entreprenöriellt företag med global potential.
Du sporras av att se lösningar du varit med om att utveckla implementeras på marknaden. Du är
driven, flexibel, nyfiken och praktisk. Polymerkemi är inte bara ett jobb för dig, du har ett genuint
intresse och vill lägga tid på att hela tiden lära dig mer inom området.
Vill du använda dina kemikunskaper för att göra skillnad både för människor och miljö? Då är vi rätt
företag för dig.
Utvecklingsingenjör
Du kommer att arbeta i utvecklingsteamet för att ta fram nya tillämpningar av det patenterade
flamskyddet Paxymer. Du kommer vara delaktig i att lösa våra kunders problem och ta fram
rekommendationer för implementering till nya applikationer för Paxymers produkter. Du kommer
att få vara med och påverka hela utvecklingskedjan från teori och metodutveckling via labbskala till
fullskalig produktion.
Formella krav
Polymerkemist eller kemistutbildning med erfarenhet av polymerer. Universitets-/högskolenivå.
Arbetslivserfarenhet av produktutveckling inom plast/polymerer är önskvärt.
Erfarenhet av plastproduktion/-bearbetning är önskvärt.
Dina vänner beskriver dig som driven och nyfiken.
Flytande Svenska och mycket goda kunskaper i Engelska både i tal och skrift.
Arbetstillstånd i Sverige
Om oss
Paxymer är ett bolag som arbetar med sitt patenterade halogen-fria flamskydd för plastprodukter.
Vår vision är att skydda miljö och människor genom att eliminera hormonstörande, långlivade och
toxiska ämnen och förbättra brandsäkerheten i plastmaterial. Vår teknologi är världsledande och
välkänd inom flamskyddsindustrin globalt.
PP Polymer, ett systerbolag till Paxymer AB, är ett kemikonsultföretag som har arbetat med hållbar
utveckling inom polymerkemi sedan 1985. Vi har utvecklat produkter som förbättrar miljö och hälsa
inom en rad branscher från tillverkningsindustri till läkemedel och fastighetsbolag. Vi arbetar med
analyser av inomhusmiljö och säljer, producerar och utvecklar egna produkter.
Företagen är familjeägda och vi jobbar i ett tight team med hela kedjan från formulering och analys i
vårt egna, välutrustade labb till storskalig produktion. Både PP Polymer och Paxymer jobbar med
LEAN-principer och är IIP- och miljöcertifierade.
PP Polymer och Paxymer söker nu motiverade medarbetare som vill arbeta med produktutveckling
inom polymerkemi för att ta nästa generation av våra innovativa produkter till marknad. I dagsläget
säljer företaget flamskyddet Paxymer till bland annat 3M samt till elgenomföringsrör, eldosor och
möbler.
Websidor
www.paxymer.se
www.pppolymer.se
Ansökan
Ansökan skall innehålla ett personligt brev som beskriver varför just du är den bästa kandidaten för
tjänsten. Bifoga även ditt CV och dina betyg i PDF format.
Sista ansökningsdag 2016-08-08. Ansökningar utvärderas löpande.
Ansökan skickas till anstallning@paxymer.se
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