
  

 
Oosterwolde  Plastic Industrie 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) 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. 

Voor de afdeling Extrusie te Oosterwolde is er een vacature beschikbaar voor een enthousiaste 
 

PLOEGCHEF EXTRUSIE 
 
In de extrusieafdeling blazen we verpakkingsfolie in een variëteit van afmetingen, kleuren en diktes 
voor een breed scala aan toepassingen.  
 
Wat ga je doen? 

 Leiding geven aan een ploeg medewerkers in de Extrusie in een drie ploegensysteem. 

 Draagt zorg voor de juiste uitvoering van de productieplanning in kwantiteit en kwaliteit.  

 Waar nodig ondersteunen van de operators bij het in- , afstellen en bedienen van de extruders. 

 Zorgen voor het opleiden van medewerkers op de afdeling, zodat deze multifunctioneel ingezet 
kunnen worden. 

 Initiëren en implementeren van verbeteringen in het extrusieproces. 

 Draagt zorg dat op een juiste wijze de voorschriften worden nageleefd, inclusief  Arbo- -Milieu en 
BRC (voedselveiligheid) regels. 

 
Functie-eisen: 

 Opleiding minimaal MBO-niveau verkregen door opleiding en/of ervaring. 

 Leidinggevende capaciteiten, communicatief sterk, accuraat, flexibel, doorzettingsvermogen en in 
teamverband kunnen werken. 

 Allround ervaring met het in-/afstellen en bedienen van machines en randapparatuur. 
 
Wat biedt Oosterwolde Plastic Industrie jou? 

 Een informele prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving. 

 Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor verdere ontplooiing op je vakgebied. 
 
 
Meer informatie 
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij Henk Hofstra  0516-516608, henk@opi-plastics.nl of via de 

website www.opi-plastics.nl 

Solliciteren op de functie van Ploegchef Extrusie 

Doe dat uiterlijk vrijdag 30 november schriftelijk of via e-mail bij Oosterwolde Plastic Industrie B.V.  t.a.v.  
Tiny Ritsema: tel. 0516-516608, tr@opi-plastics.nl 
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