
Ter vervanging zijn wij voor onze afdeling Kleurenlaboratorium op zoek naar een 
SPS B.V. is een producent en leverancier van verf, 
sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwik-
kelen, produceren en verkopen van producten 
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal 
en internationaal). Naast private labels voor de 
doe-het-zelf markt en professional, timmert het 
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS 
en Finess.
 
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende 
relatie en samenwerking met partners staat bij 
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen 
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal. 
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief 
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
 
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe 
groep, met bekende merken die marktleiders zijn 
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen. 
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven, 
die de kracht van het samenwerkingsverband com-
bineren met de flexibiliteit van kleinere operationele 
eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel van RPM Inc.

De afdeling Kleurenlaboratorium is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en actueel houden van kleuren en 
de bijbehorende software voor het kleurmengsysteem.

FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor het verbeteren van de bestaande kleuren in de databank. Daarnaast zorg je 
mede voor het formuleren (ontwikkelen) van nieuwe kleuren en verzorg je de invoer van nieuwe recepten in 
de databank. Op termijn word je tevens verantwoordelijk voor het beoordelen en afhandelen van klachten en 
het beantwoorden van (telefonische) vragen met betrekking tot kleuren en het doen van kleurvoorstellen.

FUNCTIE-EISEN
Je bent in het bezit van een mbo-diploma, bij voorkeur een mlo-diploma richting chemie met minimaal een
halfjaar werkervaring. Ervaring in de organische- of verfbranche is een pré. Je hebt affiniteit met kleur en
kennis van databeheer. Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig goed werken, bent creatief, accuraat
en hebt een analytisch en probleemoplossend vermogen. Je beheerst de Nederlandse taal en kennis van de
Engelse taal is een pré.

INTERESSE
Stuur jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V., Afdeling Personeelszaken, t.a.v. Ingrid Kruijsen,
Postbus 39, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch of via email: i.kruijsen@rustoleum.eu. Voor meer informatie kunt u
kijken op onze website: www.spsbv.com

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