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ABOUT US 

PLIXXENT er Europas største PUR (polyurethan) systemhus og førende inden for levering af innovative polyurethan 

baserede teknologier. Som specialister i polyurethan leverer vi såvel standardløsninger som kundetilpassede 

systemer og vi følger kunderne gennem hele værdikæden – fra designfase til produktudvikling, implementering og 

after-sales support. Årtiers know-how inden for udvikling, produktion og forarbejdning af polyurethaner samt høje 

kvalitetsstandarder gør os til en pålidelig, high-performance partner i forhold til vores kunder, som spænder vidt 

inden for hvidevarer, isoleringspaneler, fodtøj, transport, møbel-, vindmølleindustrien etc. PLIXXENT Group blev 

etableret i 2019 på baggrund af Systemhus-divisionen hos Covestro GmbH. Koncernen omsætter for ca. 250 mill. € 

og består idag af ca. 280 ansatte fordelt på 5 systemhuse i Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Holland. Læs 

mere på: www.plixxent.com  

PLIXXENT A/S har to afdelinger i Danmark: produktion, HSEQ og logistik ligger i Randers. R&D, 

finans/administration, salg/marketing, HR og den adm. direktør har kontor nær Otterup på Fyn. Vi har travlt i 

udviklingsafdelingen på Fyn og søger derfor en R&D Project Manager til udvikling af vores innovative PUR 

systemer. Du vil indgå i et agilt R&D team på 7 personer, som refererer til R&D Manager Erik Larsen.  

Den danske udviklingsafdeling af kundetilpassede PUR-systemer er en vigtig del af det internationale R&D netværk 

i PLIXXENT, som arbejder sammen på udviklingsprojekter og bruges som sparringspartner til udveksling af ideer, 

erfaringer etc. Du bliver således en del af et dynamisk internationalt R&D miljø, hvor kunderne altid er i centrum - 

så nysgerrighed, opfindsomhed, teknisk flair, kundesupport og ansvarsbevidsthed er nøgleordene.  

PLIXXENT A/S tilbyder personlig udvikling og en unik uddannelse i polyurethan og tilhørende processer. PUR 

opstår ved reaktion mellem to væsker: polyol og di-isocyanat og bliver derved til en af de mest spændende og 

bredtfavnende polymerer i verden. Lær mere her: https://plast.dk/det-store-plastleksikon/polyurethan-pur-plast/ 

 

DINE OPGAVER OG ANSVAR 

▪ Du skal som R&D Project Manager afdække kundernes behov for en PUR-løsning og diskutere        

tilhørende anvendelsesteknologier samt styre projektets gennemførelse (Design-Develop-Deliver) 

▪ Du skal selv udvikle polyurethansystemer fra laboratoriestadie til industriel produktion  

▪ Du vil på sigt blive ansvarlig for et antal kunder og flere af vores applikationsområder 

▪ Du skal sammen med firmaets øvrige medarbejdere deltage i forretningsudviklingen 

▪ Jobbet kræver nogen rejseaktivitet (ca. 25 dage om året) 

 

HVEM ER DU 

▪ Du er uddannet kemiingeniør eller har anden relevant uddannelse/erfaring fra kemiindustrien. Du 

kommer måske fra malings-, lim- eller plastindustrien eller du er nyuddannet med en relevant højere 

uddannelse i kemi og -teknologi.    

 
 

KVALIFIKATIONER OG PERSONLIGE EGENSKABER  

▪ Du er nysgerrig og kan lide praktiske opgaver i forbindelse med udviklingen af polyurethan-systemer 

på laboratoriet samt on-site forsøg og teknisk service hos kunder 

▪ Du har kreative evner og arbejder energisk og resultatorienteret 

▪ Kendskab til polyurethan eller anden polymerkemi vil være en fordel 

▪ Du taler og skriver engelsk på forretningsniveau.  

 

ANSØGNINGSPROCES 

Send din ansøgning og relevante bilag ved at klikke på Quick Apply. Vi vil løbende screene indkomne 

ansøgninger og indkalde til samtaler. Opstart forventes snarest muligt i 2021, men vi venter gerne på den 

rigtige.  

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt gerne R&D Manager Erik Larsen på +45 4016 0898 eller 

e-mail erik.larsen@plixxent.com. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

  

http://www.plixxent.com/
http://www.plixxent.com/
https://plast.dk/det-store-plastleksikon/polyurethan-pur-plast/
mailto:erik.larsen@plixxent.com

