
  

 
 
 

 
 
Plasthill B.V. is een producent van kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze organisatie 

maakt deel uit van Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Hillegom (Plasthill) Genderen, 

Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), 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. 

 
Wegens uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar een: 

Laboratorium assistent 
Functie: 
- nauwkeurig analyseren van samples met behulp van verscheidene fysisch en mechanische 

laboratorium apparatuur (o.a. trekbank, dart drop, melt fraction index, microscoop); 
- efficiënt en volledig rapporteren van de gemeten waarden en het verbinden van conclusies aan 

de bevonden resultaten; 
- helder communiceren van verrichte werkzaamheden en lopende zaken; 
- maken van oplossingen voor gebruik binnen het laboratorium; 
- opstellen van productspecificaties aan de hand van bestaande data; 
- de orde en netheid in het lab bewaken; 
- administratieve werkzaamheden behorende bij de R&D afdeling. 

 
Functie-eisen: 
- MBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur MLO; 
- secuur / accuraat; 
- basiskennis polymeerchemie is een pré; 
- goede kennis van software als Word en Excel is een pré; 
- goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; 
- beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré. 

 
Voor bovenstaande functie bieden wij: 
- 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. 
 
 
Informatie en sollicitatie: 
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Informeer telefonisch bij de heer Roderick 
van Os via tel: 0252-537024 of mail je sollicitatie naar Plasthill B.V. t.a.v. Roderick van Os, e-mail 
adres info@plasthill.nl. Voor meer informatie over onze onderneming: www.plasthill.nl.  
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