
 
Oerlemans Plastics B.V. is een kunststofproducent van flexibele verpakkingen en folies. Onze organisatie maakt 
deel uit van Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor 
(Perfon), Hillegom (Plasthill), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) en Geldermalsen (Flexpak). Ruim 600 
medewerkers produceren vele innovatieve producten die wereldwijd verkocht 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. 
 
Kwaliteit en voedselcontactveiligheid zijn van cruciaal belang voor het mogen leveren van duurzame kunststof 
flexibele verpakkingen en folies aan onze klanten. Wil jij hierin een belangrijke bijdrage leveren om te borgen dat 
dit proces aan alle eisen van klanten en (milieu-)wetgeving voldoet? 
 

Voor ons Oerlemans Technology Centre te Giessen zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 

Quality Assurance & Regulatory Affairs engineer 
 

 

Wat ga je doen?  
 Je bent onderdeel van het R&D team in het Oerlemans Technology Centre. 

 Je bent het aanspreekpunt op regulatory affairs gebied voor alle werkmaatschappijen binnen de Oerlemans Packaging 
groep. 

 Je stelt technische documentatie en certificaten op zoals Technical Data Sheets en Documents of Conformity voor onze 
klanten. 

 Je zorgt ervoor dat de database Regulatory Affairs up to date is. 

 Je kennis omtrent wetgeving up to date houden en deze proactief vertalen naar alle werkmaatschappijen. 

 Je stelt testprocedures voor kwaliteitscontrole op.  

 Je voert kwaliteitscontroles uit op productieafdelingen.  

 Je voert testen op het technisch laboratorium uit.  

 Je bent de technische ondersteuning van de verkoop- en marketingafdelingen. 
 

Jouw profiel 
 Hbo-niveau Chemie of Scheikundige Technologie of vergelijkbaar niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring. 

 Kennis en expertise van polymeerchemie en/of kunststofverpakkingen. 

 Je bent flexibel, accuraat en resultaatgericht. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je hebt een positieve instelling. 

 Je beschikt over goede kennis van de Engelse en Duitse taal. 
 

Wat biedt Oerlemans jou?  
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.  
 

Meer informatie 
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Rob van der Bruggen, R&D Manager. Via de  
e-mail op rvdb@oerlemansplastics.nl of bel naar 06-29514147. 
 

Solliciteren op de functie  
Stuur jouw motivatie met CV voor 22 maart 2019 naar Fabiënne de Jong, fdj@oerlemansplastics.nl. 
 

Voor meer informatie over onze onderneming: www.oerlemansplastics.nl.  
 

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