
 

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. 

Gastvrouw, eerste aanspreekpunt en assistente van de verkoopafdeling. Een paar termen die horen 
bij deze uitdagende functie telefoniste-receptioniste. Je bent breed inzetbaar en pakt graag overige 
ondersteunende werkzaamheden graag op. Daarnaast spreek je Engels en Duits en ben je 
representatief. Herken jij jezelf hierin? Dan is deze baan wat voor jou! 
 

TELEFONISTE-RECEPTIONISTE 
        
Wat ga je doen?   

 Behandelen van al het telefoonverkeer  

 Verwelkomen bezoekers en uitgifte van bezoekerspassen 

 Reserveren meetingrooms en verzorgen van lunches etc. 

 Bijhouden en bestellen van de voorraad office supplies 

 Verzorgen van de uitgaande poststukken 

 Administratieve ondersteuning van de verkoopafdeling 

Jouw profiel: 

 Een professionele werkhouding 

 Opleiding op MBO 3/4-niveau verkregen door opleiding of werkervaring 

 Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 

 Ervaring als telefoniste/receptioniste is een pré 

 40 uur per week beschikbaar 

 

Wat biedt Oerlemans jou?  
Wij bieden jou een leuke functie met een uitstekende informele werksfeer bij een innovatief bedrijf. 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 Ronald Verbeek, Hoofd Customer 
Service via tel: 0416-358125 of 06-51799802. 
 
 

Solliciteren op de functie  
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Dit kan tot uiterlijk tot 
22 november a.s. via e-mail bij Oerlemans Plastics B.V. t.a.v. Fabienne de Jong: fdj@oerlemansplastics.nl   

 
 

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