
 
 

 

 

Fardem Packaging bv  is een toonaangevende producent in heavy duty 25-50 kg 

packaging voor de business to business markt. Markten waar Fardem o.a. aan 

levert zijn: polymeren, chemie, kunstmest, meststoffen, diervoerders, hout, zout, 

kolen, potgrond en food. Met meer dan 125 jaar aan ervaring weet Fardem 

Packaging  product naar ieders wens te verpakken. Fardem is gevestigd in Edam en  

onderdeel van Oerlemans Packaging met vestigingen in Genderen, Geldermalsen, 

Giessen, Goor, Hillegom en Oosterwolde.  

 

Bij Fardem Packaging werken wij volcontinue (24/7) met een team van ca. 95 

medewerkers om een hoge mate van klanttevredenheid te bereiken. De productie 

afdeling is een belangrijke schakel in dit proces. Ter versterking van de productie 

afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de volgende functie: 

 

Operator Extrusie 
 

Functie: 

Om volcontinue te produceren, werken wij met een 5-ploegendienst. Je start in een 

opleidingstraject in de dagdienst, zodra je kennis voldoende is ga je aan de slag in 

de ploegendienst om samen met je team van 7 collega’s de klant specifieke 

producten te produceren. 

 

Werkzaamheden: 

- Instellen en bedienen van de extrusie lijnen/bedrukkingsunits; 

- Controleren op gebruik van de juiste grondstoffen per order;  

- Kwaliteitscontrole van de producten en processen; 

- Registreren van werkzaamheden voor correcte overdracht; 

- Zorg dragen voor orde en netheid in en rondom de extrusie lijnen. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

- Een technische achtergrond (middels opleiding en/of praktijkervaring); 

- Kwaliteit- en verantwoordelijkheidsbesef; 

- Zelfstandig kunnen werken;  

- Teamplayer; 

- Leergierig; 

- Flexibiliteit. 
 

Wij bieden: 

- Een bruto jaarsalaris van € 39.205,00 tot maximaal € 47.449,00; 

- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- Doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende functie. 
 

Reageren op de vacature Operator Extrusie: 

Wil jij jouw bijdrage leveren aan onze klanttevredenheid, stuur dan je sollicitatiebrief en CV 
aan: irene.deboer@fardem-packaging.nl of Fardem Packaging B.V., t.a.v. mevrouw I.H.M. de 

Boer, Postbus 23 1135ZG Edam. 
 

Voor meer informatie: 
Bezoek onze website www.fardem-packaging.nl 
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