
 

 

Onze opdrachtgever, FLEXPAK in Geldermalsen is specialist in flexibele verpakkingen voor de levensmiddelen-, petfood- en non-

foodindustrie. FLEXPAK (www.flexpak.nl) maakt sinds 2016 deel uit van Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Genderen, 

Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Hillegom (Plasthill), Edam (Fardem) en Oosterwolde (OPI). Ruim 600 gemotiveerde 

medewerkers produceren vele innovatieve producten die wereldwijd geleverd worden aan langdurige relaties in de 

verpakkingsindustrie, retail en tuinbouw. Verduurzaming van onze verpakkingen en het voorkomen van verspilling is leidend in 

onze bedrijfsvoering. De Oerlemans groep groeit hard en neemt haar verantwoordelijkheid in de samenleving. De zes bedrijven 

vormen samen één solide onderneming.  

Voor Flexpak zijn wij op zoek naar een  

PLANTMANAGER 

 

Als Plantmanager rapporteert u aan de COO van de groep die tevens MD is van Flexpak. De COO is beperkt aanwezig en de 

Commercieel Directeur is meestal onderweg, wat inhoudt dat u in de praktijk grotendeels verantwoordelijk bent voor de locatie.  

 

Bij Flexpak wordt kunststoffolie op moderne machines bedrukt, gesneden en (gedeeltelijk) tot zakken verwerkt. Er werken ca. 40 

mensen, gedeeltelijk in twee ploegen. U geeft deze mensen leiding, samen met de teamleiders verdeeld over de afdelingen 

flexodrukkerij, lamineren, snijden, confectie, logistiek, technische dienst en bedrijfsbureau. U realiseert met uw (ervaren) team 

de optimale productieplanning, waarbij een goede balans wordt gevonden tussen enerzijds efficiency en anderzijds wensen van 

de klant; Kwaliteit, Efficiency, Output en Duurzaamheid worden hierbij met hoofdletters geschreven. U werkt continue 

verbetervoorstellen uit met betrekking tot product- en machine-innovaties en bent de drijvende kracht hierachter. 

 

Samen met uw MT-collega’s bent u verantwoordelijk voor het opstellen van het productiebudget, zowel kwantitatief, kwalitatief 

als op het gebied van rapportage. Het gezamenlijke doel is om Flexpak de komende jaren aanmerkelijk te laten groeien. 

 

U voert een goed personeelsbeleid; werving en selectie van medewerkers, opstellen en uitvoeren van het opleidingsplan en het 

houden van beoordelings- en evaluatiegesprekken. U zorgt ervoor dat op een juiste wijze de regels worden nageleefd op het 

gebied van BRC Packaging, Milieumanagement (ISO 14001),  arbozorg, gezondheid, veiligheid en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (ISO 26000).  

 

Kandidaatsprofiel: 

U heeft een relevante technische opleiding op HBO-niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring; er is voorkeur voor 

kandidaten met ervaring in de drukkerij of verpakkingsindustrie. U heeft kennis van ERP-productiebesturingssystemen, 

productieregistratie en planning. Ervaring met Lean is een belangrijke pre.  

 

Als persoon bent u duidelijk, eerlijk, analytisch, flexibel, communicatief vaardig en heeft een groot probleemoplossend 

vermogen. U beschikt over de juiste combinatie van specialistische kennis (technische kennis) en resultaat-, en mensgericht 

charismatisch leiderschap. U bent hands-on en staat tussen de mensen. U heeft een goede mondelinge en schriftelijke kennis van 

de Engelse taal, Duits is een pre.  

 

Onze opdrachtgever biedt: 

Een informele prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving. Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor 

verdere ontplooiing binnen de groep op uw vakgebied. Een goed salaris en bijkomende regelingen volgens de moderne branche-

CAO (Kartoflex-CAO). 

 

Consultant: 

Dhr. Bauke Wolters  

Van de Groep & Olsthoorn, Soesterberg, 0346-87 00 20 

www.vandegroep.nl 

 

THE SUSTAINABLE INNOVATOR IN FILM AND PACKAGING 


