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Gerenommeerde SEPAWA-prijs voor bachelorstudent bij JEMAKO

De gerenommeerde aanmoedigingsprijs van SEPAWA is dit jaar voor Franziska Schlüter. Zij ontving de
prijs op 29 oktober 2020 voor haar bachelorscriptie die zij schreef in samenwerking met het bedrijf
JEMAKO uit Rhede. SEPAWA behoort met meer dan 1600 leden tot de grootste brancheverenigingen
voor de was-en schoonmaakmiddelen-, cosmetica- en parfumerie-industrie. Franziska Schlüter deed
onderzoek naar ‘Groene’ allesreinigers: ontwikkeling, prestatie en duurzaamheid en behaalde de derde
plaats in de categorie ‘Bachelorsopleiding’.
Wetenschappelijke nieuwkomers ondersteunen
De Rhedese ontwikkelaar, producent en direct marketingbedrijf voor premium-reinigingsoplossingen
JEMAKO is ook blij met dit fantastisch succes. De samenwerking met het mkb-bedrijf gaf Franziska
Schlüter de kans om praktijkervaring op te doen op de afdeling onderzoek en ontwikkeling in het kader
van haar studie ‘Technologie van de cosmetica en wasmiddelen’. ‘De nauwe uitwisseling tussen
wetenschap en praktijk speelt bij JEMAKO een steeds belangrijker rol’, aldus afdelingshoofd Marc
Gebhardt die Schlüter bij haar scriptie begeleidde, ‘en is uitermate veelbelovend, wat aan het voorbeeld
SEPAWA-aanmoedigingsprijs te zien is.’
Op zoek naar talent
JEMAKO biedt studenten van oudsher de mogelijkheid om praktische ervaring op te doen tijdens hun
studie en in het kader van een studentenprogramma hun scriptie te realiseren. ‘Ook wij als bedrijf
profiteren met name van bachelorstudenten die een vakgericht thema uitwerken terwijl wij hen
tegelijkertijd een kijkje bieden in hun mogelijk toekomstige droomberoep’, zegt personeelschef
Roswitha Genschick. ‘Een aantal van onze stagiaires start later succesvol in ons bedrijf. Vandaar dat
geïnteresseerde studenten bij ons zeer welkom zijn.’

Over JEMAKO
JEMAKO International GmbH is een leidende onderneming in direct marketing voor schoonmaak- en
onderhoudsproducten met het hoofdkantoor in Rhede. Momenteel is JEMAKO actief in zeven landen
met ruim 4000 distributiepartners. In Rhede spannen zich dagelijks zo’n 300 medewerkers in voor de
premiumkwaliteit van het assortiment. Tot het portfolio behoren reinigings- en onderhoudsproducten
voor badkamer, ramen, keuken, wonen, vloer, auto & mobiel alsook een keur aan producten voor de
lichaamsverzorging. De hoogste ‘Made in Germany’-productiestandaarden, een zorgzame omgang met
grondstoffen én het gebruik van hoogwaardige ingrediënten dragen ertoe bij dat de producten
duurzaam en zuinig in verbruik zijn.
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