
 
 

 
 
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, 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 en retail. 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. 
 
De Oerlemans Packaging Groep heeft voor haar ICT-afdeling een vacature voor een gedreven: 
 

IT-Consultant/Implementatie Consultant 
 
Over de functie van IT Consultant/Implementatie Consultant 
In deze functie ben je zowel met implementatie, als ook met optimalisatie bezig van de ERP-software. Jij bent 
de key speler die proactief zorgt dat bij de werkmaatschappijen de gespecialiseerde ERP-software voor de 
folie- en verpakkingsbranche wordt geïmplementeerd, zodat de werkmaatschappijen en de groep naar de 
toekomst toe in control zijn. De groep is de afgelopen jaren hard gegroeid en jij gaat bijdragen aan het 
professionaliseren van de organisatie en verdere groei.  
 
Wat ga je doen? 

 Na een uitgebreide opleiding en introductie implementeren van de ERP-software bij de 
werkmaatschappijen en vervolgens optimaliseren van de ICT-processen. 

 Je rapporteert aan de manager automatisering. 

 Analyseren en door ontwikkelen van de functionaliteit. 

 Adviseert over ICT oplossingen. 

 Opstellen implementatieplan. 

 Geeft sturing en ondersteuning aan de werkmaatschappijen op het gebied van continuïteit en de 
kwaliteit van de automatisering, waaronder systeem-netwerkbeheer. 

 Je thuisbasis is Genderen, maar gezien de inhoud van de functie ben je vaak 
op locatie bij de werkmaatschappijen. 

 
Functie-eisen: 

 HBO-opleiding (Bedrijfskundige) Informatica. 

 Affiniteit met bedrijfsprocessen. 

 Analytisch, flexibel, communicatief vaardig en een groot probleemoplossend vermogen. 

 Kennis van Oracle, Microsoft SQL server, Windows besturingssystemen en Crystal Reports is een pré. 

 Mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal, Duits is een pré. 

 Leidinggevende en organisatorische kwaliteiten, People manager. 

 Voortrekkersrol innemen. 

 Praktisch ingesteld. 
 
Wat biedt de Oerlemans Packaging Groep jou? 

 Een informele, prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving. 

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

 Een goed salaris en bijkomende regelingen volgens de moderne branche CAO. 

 Een auto van de zaak. 
 
Meer informatie 
Informeer telefonisch bij Pieter van der Velden, manager automatisering, tel: 06-51367342. 
 
Solliciteren op de functie van IT Consultant 
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. 
Stuur je CV en motivatie naar Gerard Colijn: gc@oerlemansplastics.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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