
 

 
 

Oerlemans Plastics B.V. is een producent van kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze 
organisatie maakt deel uit van Oerlemans Packaging Groep met vestigingen in Genderen, 
Giessen, 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, 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 de sealafdeling op de locatie Giessen zijn wij op zoek naar een 

PRODUCTIEMANAGER  
(SEALAFDELING) 

 

Over de functie van productiemanager sealafdeling 
In deze functie geef je leiding aan de afdeling waar ca. 55 medewerkers en 28 
productiemachines, in een hoofdzakelijk drie ploegendienst, uit kunststoffolie eindproducten 

produceren.  
 

Wat ga je doen? 

 Je geeft leiding aan de sealafdeling en rapporteert aan de manager productie over de 
realisatie van de productie-doestellingen, kwantitatief én kwalitatief. 

 Je zorgt voor een efficiënte productieplanning, maximale afstemming van het 
productieproces, rendabele inzet van productiemiddelen en de medewerkers. 

 Je coacht de teamleiders en de medewerkers in alle aspecten van het takenpakket om het 
productieproces rendabel, vlot en goed te laten verlopen. 

 Je voert een goed personeelsbeleid o.a. werving-selectie van medewerkers, opstellen en 
uitvoeren van opleidingsplan, het houden van functionerings- en tussentijdse 
evaluatiegesprekken. 

 Je werkt continue verbetervoorstellen m.b.t. product- en machine innovaties uit en drijft 
voortdurend de optimalisering van de afdeling aan. 

 Je werkt nauw samen met het hoofd technische dienst m.b.t. preventief en correctief 
onderhoud van de productie-equipment.  

 Je zorgt ervoor dat op een juiste wijze de regels worden nageleefd op het gebied van 
Arbozorg, BRC, gezondheid, milieu, veiligheid en MVO.  
 

Functie-eisen: 
 Een relevante technische opleiding op Hbo-niveau verkregen door opleiding en/of 

werkervaring met voorkeur voor kandidaten met ervaring en kennis in de 
kunststofbranche. 

 Kennis van ERP-productiebesturingssystemen, productieregistratie en planning. 
 Analytisch, flexibel, communicatief vaardig en een groot probleemoplossend vermogen. 
 Een juiste combinatie van specialistische (technische kennis) en resultaat-, en mens 

gericht charismatisch leiderschap (People manager). 
 Mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse en vooral Duitse taal. 

 

Wat biedt Oerlemans jou? 
 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. 

 
Meer informatie 

Informeer telefonisch bij de heer Diederik Tibosch, Manager Productie via tel: 06-54693981.  
 
Solliciteren op de functie van productiemanager sealafdeling 
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Dan nodigen wij jou van harte uit om 
te reageren. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 25 oktober a.s. schriftelijk of via e-mail bij Oerlemans 
Plastics B.V. t.a.v. Fabienne de Jong: tel. 0416-358134, fdj@oerlemansplastics.nl.  
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