
 

 

 

 

MONTAGE MEDEWERKER GEZOCHT!!! 

FLEXPAK in Geldermalsen is specialist in flexibele verpakkingen voor de levensmiddelen-, 

petfood- en non-food industrie. Onze organisatie maakt deel uit van Oerlemans Packaging 

groep met vestigingen in Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Hillegom 

(Plasthill), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI). Ruim 560 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 onze drukkerij in Geldermalsen zijn we op zoek naar gedreven: 
 

MONTAGE MEDEWERKER  

 

Functie: 
- Het zelfstandig monteren van drukplaten voor de flexodrukmachines; 
- Alle voorbereidende werkzaamheden verrichten voorafgaande aan montage, zoals daar zijn: 

beelddragers op zoeken in het archief, controleren op beschadigingen en schoonmaken; 
- Na het drukken demonteren van drukplaten en vervolgens reinigen in reinigingsmachine; 
- Controle van de beelddragers en archiveren; 
- Digitaal verwerken van de benodigde order gerelateerde informatie in de computer;  
- Bijhouden van de netheid op de afdeling. 

 
Wij vragen: 
- LBO/MBO-niveau verkregen door opleiding en/of ervaring;  
- Bedienen van montagemachines en randapparatuur; 
- Affiniteit met automatisering; 
- Bereidheid je verder te ontwikkelen in je vakgebied; 
- Accuraat, flexibel, doorzettingsvermogen en in teamverband kunnen werken. 
 
 
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 Just 
Bennis (productieleider) via algemeen tel.nr 0345-597070 of stuur je schriftelijke sollicitatie naar 
Flexpak Transparant Verpakkingsindustrie BV, Poppenbouwing 37, 4191 NZ Geldermalsen, 
t.a.v. Rob van Leeuwen. Uiteraard kun je deze ook e-mailen naar rvl@flexpak.nl. Voor meer 
informatie over onze onderneming: www.flexpak.nl.   
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