
 
Oerlemans Plastics B.V. is een kunststofproducent van flexibele verpakkingen en folies. Onze 
organisatie maakt deel uit van de 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. 
 
 
Steek je graag je handen uit je mouwen, doe je dat met gevoel voor techniek en is het voor jou een 
uitdaging om met je collega’s een complete extrusieafdeling op te starten en deze optimaal te laten 
produceren? Is het werken in drieploegendienst voor jou prima, omdat je dan over veel vrije tijd 
beschikt? Dan hebben wij in Genderen de perfecte baan voor jou   
 

OPERATOR 
 

Wat ga je doen? 

 Je stelt folieblaasmachines (extruders) in 

 Je bewaakt het extrusieproces en controleert de kwaliteit en de output  

 Je registreert de productiedata  

 Je  steekt de handen uit de mouwen en zorgt voor de aan- en afvoer van grondstoffen en 
eindproducten 

(De werkzaamheden worden verricht in een 3-ploegendienst.) 
 
Jouw profiel 

 Je hebt minimaal een VMBO/MBO niveau, verkregen door opleiding of ervaring 

 Je hebt gevoel voor techniek 

 Je kunt werken in teamverband 

 Je bent minimaal 18 jaar oud 
 

 
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.  
 
Meer informatie 
Heb je nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Sjaak Lindhout. Dit kan 
telefonisch via: 0416-358100. 
 
Solliciteren op de functie  
Heb je interesse in deze functie? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur je 
schriftelijke sollicitatie naar Oerlemans Plastics B.V., t.a.v. Fabiënne de Jong, fdj@oerlemansplastics.nl.  
 
Voor meer informatie over onze onderneming: www.oerlemansplastics.nl.  
 

mailto:fdj@oerlemansplastics.nl
http://www.oerlemansplastics.nl/


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


