
 

 
 

Fardem Packaging B.V. is een producent van professionele kunststof flexibele 

verpakkingen en folies voor de B2B markt. Met een team van 100 medewerkers en meer 

dan 125 jaar ervaring zijn wij een innovatieve leverancier in onder anderen de 

polymeerindustrie, chemie, diervoeders en levensmiddelen. Er wordt continue 

geïnvesteerd in nieuwe markten, hoogwaardige extrusie- en drukprocessen om invulling 

te geven aan de vraag naar duurzame verpakkingen. 

 

Onze organisatie maakt deel uit van de Oerlemans Packaging Groep met vestigingen in 

Edam, Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Hillegom (Plasthill), 

Oosterwolde (OPI)  en Geldermalsen (Flexpak). Ruim 600 gemotiveerde medewerkers 

produceren vele innovatieve producten die wereldwijd geleverd worden aan langdurige 

relaties in de (verpakkings)industrie,  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. 

 

Fardem te Edam is op zoek naar een 

 

Directeur Operations 
 

Over de functie van Directeur Operations 

In deze functie geef je leiding aan de afdelingen Productie, R&D, Logistiek en Technische 

Dienst. Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de 

algemene bedrijfsstrategie en voor de vertaling hiervan naar een visie, strategie en 

doelstellingen voor Operations. 

 

Wat ga je doen? 

 Je geeft direct leiding aan managers van de productie, technische dienst, R&D, 

Logistiek en Repro; 

 Je haalt hierbij het optimale uit onze medewerkers, machines en processen; 

 Je weet de juiste balans te vinden tussen klanttevredenheid, productiviteits-, en 

kwaliteitsdoelstellingen zowel op de korte als lange termijn; 

 Je drijft de continue verbetering in de organisatie aan; 

 Je bent verantwoordelijk voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve bezetting 

van de afdelingen op de korte en langere termijn. Je bevordert de flexibiliteit en 

multi-inzetbaarheid van de medewerkers door directe aansturing, coachen, 

ontwikkelen en faciliteren; 

 Je rapporteert aan de Managing Director en maakt deel uit van het 

managementteam.  

 

Functie-eisen: 

 Een relevantie technische opleiding op Hbo-niveau met minimaal 5 jaar ervaring, 

met een voorkeur voor kandidaten met ervaring en kennis van blaasfolie-

extrusieproces, flexodruk-, en afwerkingsproces; 

 Affiniteit en een duidelijk visie op de inrichting van afdelingen en 

bedrijfsprocessen, altijd op zoek naar verbetermogelijkheden; 

 Analytisch, flexibel, communicatief vaardig en een groot probleemoplossend 

vermogen; 

 Een juiste combinatie van specialistische (technische kennis) en resultaat-, en 

mens gericht charismatisch leiderschap (People manager); 

 Mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse en Duitse taal; 

 

 



 

 

 

Wat biedt Fardem Packaging jou? 

 Werken bij een financieel gezond familiebedrijf met uitdagingen in nieuwe 

markten; 

 Een informele, prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving; 

 Goede toekomstperspectieven en volop ruimte voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling; 

 Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden, waarbij een leaseauto onderdeel is 

van het pakket. 

 

Meer informatie 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze vacature?  

Neem dan contact op met Managing Director Henk Boersma 0299-360000. 

 

Solliciteren op de functie Directeur Operations 

Heb je zin om deze uitdaging aan te gaan en mee te bouwen een de toekomst van 

Fardem? Dan zien wij graag je CV en motivatie tegemoet via onze sollicitatiepagina 

t.a.v. Managing Director Henk Boersma.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


