
 

 

 

 

 

Oerlemans Packaging B.V. is de moedermaatschappij van zes productiebedrijven die kunststof flexibele verpakkingen en 
folies produceren. Deze werkmaatschappijen zijn gevestigd in Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), 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, 
horticulture 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. 

 
 

Kunststofverpakkingen zijn regelmatig voorpaginanieuws. Het verduurzamen van verpakkingen is noodzaak en de 
Oerlemans Packaging Groep loopt daarin voorop. Help jij ons die boodschap op een effectieve manier uit te dragen? Heb je 
een vlotte pen en kun je complexe thema’s vertalen naar inspirerende teksten en aansprekende posts op social media? Dan 
komen wij graag in gesprek met jou. 

 
De Oerlemans Packaging Groep heeft voor haar Duurzaamheid en Communicatie afdeling in Genderen een full time 

vacature voor een gedreven: 
 

COMMUNICATIE MEDEWERKER M/V 
 

 

Wat ga je doen? 

 Je coördineert de communicatie en positionering van de Oerlemans Groep op het gebied van duurzaamheid, 
marketing en verkoop. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor het schrijven van teksten voor interne en externe communicatie-uitingen. 
Denk aan blogs, website, sociale media en persberichten.  

 Je coördineert en houdt ons ‘Corporate Identity & Message House’ up-to-date, waarbij je de kernwaarden en het 
imago nooit uit het oog verliest. 

 Je bent de spil in het vernieuwen van de website en verbetert onze vindbaarheid. 

 Je zet een doeltreffende (social)media strategie op, inclusief stakeholdermapping, gamification en 
scenarioplanning, om zo ons corporate identity een impuls te geven.  

 Je werkt het portfoliomanagement uit op het gebied van innovatie en duurzaamheid.  

 Je gaat aan de slag met de interne communicatie voor de Oerlemans Groep, zoals de eindredactie van het 
personeelsblad en de publicatie van beeldkranten. 

 Je bereidt bedrijfsbezoeken van klanten en stakeholders voor en zorgt dat er een overtuigende presentatie of 
training beschikbaar is.  

 
Jouw profiel 

 Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de richting journalistiek, communicatie of vergelijkbaar. 

 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring en laten zien dat je inhoudelijke en actuele thema’s kunt vertalen naar 
inspirerende teksten en creatieve communicatiecampagnes.  

 Je beschikt over goede kennis van de moderne talen Engels en Duits in woord en geschrift en Frans is een pré. 

 Je bent flexibel, accuraat en resultaatgericht. Als proactieve en servicegerichte medewerker sta je open voor 
feedback. 
 

Wij bieden 
Wij bieden jou een uitdagende functie met een goed toekomstperspectief binnen een innovatief bedrijf. Er heerst een 
informele en prettige werksfeer. Naast een goed salaris, beschikken wij over een goede pensioenregeling en een modern 
pakket overige arbeidsvoorwaarden. Omdat het een nieuwe functie betreft, zijn er volop mogelijkheden om de functie 
verder vorm te geven en jezelf te ontplooien binnen je vakgebied. 
 
Vragen en solliciteren 
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Rob Verhagen, Sustainability Director. Via de e-
mail op rv@oerlemanspackaging.nl of bel naar tel 06-12990381.  
 
Jouw motivatie met CV stuur je voor 15 maart 2019 naar Fabienne de Jong, fdj@oerlemansplastics.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


