
 

 

Oerlemans Plastics B.V. is een producent van kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze 

organisatie maakt deel uit van Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Genderen, Giessen 

(Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Hillegom (Plasthill), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) en 

Geldermalsen (Flexpak). Ruim 600 gemotiveerde medewerkers produceren vele innovatieve 

producten die wereldwijd geleverd worden aan langdurige relaties in de verpakkingsindustrie, retail 

en tuinbouw. De zes bedrijven vormen samen één solide onderneming. Continu hebben we plaats 

voor gemotiveerde werknemers die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de verdere 

ontwikkeling van onze ondernemingen en die houden van uitdagingen die klanten met ons willen 

aangaan. 

 

Voor de afdeling Drukkerij en Confectie-afdeling zijn wij op zoek naar enthousiaste: 

FLEXO-DRUKKERS 
(locatie Giessen) 

 

Wat ga je doen? 
─ Zelfstandig instellen en bedienen van de flexodrukmachines. 
─ Zelfstandig voorbereiden van productieorders. 
─ Bewaken van het flexodrukproces. 
─ Registreren van productiegegevens. 

(De werkzaamheden worden verricht in een drie-ploegendienst.) 
 
Functie-eisen: 

─ VMBO/MBO niveau, grafische richting door opleiding, diploma’s en/of werkervaring. 
─ Meerdere jaren ervaring als drukker is een pré. 
─ Zeer accuraat en in teamverband kunnen werken. 
─ Affiniteit met en interesse in grafische technieken. 
─ Ervaring met het drukproces is een vereiste. 
─ Leeftijd vanaf 18 jaar. 

 

PRODUCTIEMEDEWERKERS 
(locatie Giessen) 

 

Wat ga je doen? 
─ Afstellen en bedienen van productiemachines,  
─ Kwaliteitscontrole en verpakken van het eindproduct. 
─ Registreren van productiedata. 

(De werkzaamheden worden verricht in een 3-ploegendienst.) 

Functie-eisen: 
─ Gevoel voor techniek om machines af te stellen. 
─ Nauwkeurig kunnen werken. 
─ Leeftijd vanaf 18 jaar. 

 
 
Wat biedt Oerlemans Plastics jou? 

─ Een informele prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving. 

THE SUSTAINABLE INNOVATOR IN FILM AND PACKAGING 

 



─ Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor verdere ontplooiing op je 
vakgebied. 

─ Een goed salaris en bijkomende regelingen volgens de moderne branche CAO. 
 
 
Informatie en sollicitatie: 
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Informeer of solliciteer bij Fabiënne de 
Jong, e-mail adres fdj@oerlemansplastics.nl of tel. 0416-358134. Voor meer informatie over onze 
onderneming: www.oerlemansplastics.nl.  
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