
 
 

Ben jij de Hoofd Operator die wij zoeken? 
 

Fardem Packaging bv is een toonaangevende producent van heavy duty (10-50 kg) 

verpakkingen die zich richt op de business to business markt. Markten waarin Fardem 

actief is, zijn o.a.: voedingsindustrie, polymeren, chemie, meststoffen, diervoerders, 

hout, zout, kolen en potgrond. Met meer dan 130 jaar ervaring weet Fardem Packaging 

ieder product naar wens te verpakken. Bij Fardem Packaging werken wij volcontinue 

(24/7) met een team van ca. 95 medewerkers om onze doelen te bereiken. De productie 

afdeling is een belangrijke schakel in dit proces. Fardem is gevestigd in Edam en 

onderdeel van de Oerlemans Packaging Groep met vestigingen in Genderen, Giessen, 

Geldermalsen, Goor, Hillegom en Oosterwolde. 

 

Voor onze vestiging in Edam zijn wij op zoek naar een 

 

Hoofd Operator 
 

Wat ga je doen als Hoofd Operator? 

Jij als Hoofd Operator werkt samen met je collega’s aan een productielijn. De afdeling 

bestaat uit een team van ca. 20 man. Een deel van de afdeling werkt in een dag- en 

avonddienst. In deze afdeling worden rollen kunststof folie, welke geproduceerd zijn in 

onze eigen extrusie afdeling, vermaakt tot zakken, deze lopen uiteen van ventielzakken, 

openmondzakken en optiblockzakken.  

 

Wij vragen 

 MBO werk- denk niveau 

 Ervaring als operator 

 Gevoel voor techniek en mechaniek 

 Enthousiast 

 Communicatief vaardig 

 Leergierig 

 Verantwoordelijk 

 Gedreven 

 

Wat biedt Fardem Packaging jou? 

 Een marktconform salaris 

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 2-ploegendienst, met bijbehorende toeslag 

 Uitzicht op een vast contract 

 Prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving 

 Goede toekomstperspectieven 

 Volop aandacht voor arbeidsomstandigheden 

 

Meer informatie 

Wil je meer informatie, bellen kan altijd: 0299-360004 vraag naar Irene de Boer. 

Je kunt ook kijken op onze website www.fardem-packaging.nl.  

 

Solliciteren op de functie Hoofd Operator 

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.  

 

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

 

Trefwoorden: Operator, Technisch Operator, Medewerker Productie, 

Productiemedewerker 

http://www.fardem-packaging.nl/

