
 

 

 

FLEXPAK in Geldermalsen is specialist in flexibele verpakkingen voor de levensmiddelen-, 
petfood- en non-food industrie. Onze organisatie maakt deel uit van Oerlemans Packaging 
groep met vestigingen in Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Hillegom 
(Plasthill), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI). Ruim 600 gemotiveerde medewerkers 
produceren vele innovatieve producten die wereldwijd geleverd worden aan langdurige relaties 
in de verpakkingsindustrie, retail en horticulture. 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. 
 
Grote kans dat je een door ons gemaakte verpakking al eens in de supermarkt gezien 
hebt. Wil jij weten hoe we dat maken en bijdragen aan het succes van ons bedrijf?  
Dat komt goed uit, want wij zoeken een enthousiaste, maar kritische 
 

FLEXODRUKKER  

 
Wat ga je doen? 

 Zelfstandig instellen en bedienen van de flexodrukmachines, 

 Zelfstandig voorbereiden van productieorders, 

 Bewaken van het flexodrukproces, 

 Registreren van productiegegevens. 
 

Functie-eisen 

 VMBO/MBO niveau, grafische richting door opleiding, diploma’s en/of werkervaring, 

 Meerdere jaren ervaring als drukker is een pré, 

 Gemotiveerd, leergierig en initiatiefrijk, 

 Oog voor detail en kwaliteit, 

 Goed kunnen werken in teamverband,  

 Je bent minimaal 18 jaar oud. 
 
Wat biedt Flexpak jou? 

 Informele en prettige werksfeer, 

 Goede toekomstperspectieven binnen een innovatief bedrijf, 

 Werken in tweeploegendienst, 

 Goed salaris en bijkomende regelingen volgens de moderne branche CAO. 
 
Meer informatie? 
Wil je alvast kennis maken met een toekomstige collega? De heer Just Bennis wil je veel meer 
over de functie vertellen. Je kunt hem bereiken via algemeen tel.nr: 0345-597070. 
 
Sollicitatie 
Heb je interesse in deze functie? Stuur je schriftelijke sollicitatie naar Flexpak Transparant 
Verpakkingsindustrie BV, Poppenbouwing 37, 4191 NZ Geldermalsen, t.a.v. Rob van Leeuwen. 
Uiteraard kun je deze ook e-mailen naar rvl@flexpak.nl.  
 
 
Voor meer informatie over onze onderneming: www.flexpak.nl.   
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