Vanwege groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar meerdere

Verpakkingsspecialisten (fulltime)
Als verpakkingsspecialist heb je een grondige kennis van de productie, de eigenschappen en de (on)
mogelijkheden van flexibele verpakkingsmaterialen (substraten) en ga je je ontwikkelen tot
(technisch) expert op dat gebied.
Wat ga je doen?
• Uitvoeren van projecten op het gebied van productontwikkeling en productverbetering, in nauwe
samenwerking met de afdelingen Verkoop, Kwaliteit en Productie;
• Kennis vergaren van het productieproces van de klant en de klant adviseren bij het bepalen van
de juiste verpakkingsmethoden, verpakkingen en materialen;
• Verbeteringen aandragen en testen uitvoeren bij de klant op het gebied van nieuwe applicaties of
producten;
• Kennis overdragen aan de klant na de implementatie van productverbeteringen- en
ontwikkelingen en de medewerkers op locatie instrueren;
• Fungeren als eerste aanspreekpunt om technische assistentie te verlenen in geval van vragen of
kwaliteitsissues;
• Onderzoeken van kwaliteitsklachten, acties ondernemen om problemen structureel op te lossen en
de resultaten verwerken in een rapport;
• Onderzoek en vertaling van verpakkingswetgeving op het gebied van Duurzaamheid;
• Samenwerken met verkoop, productie en inkoop
Wat breng je mee?
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je beschikt over een groot analytisch en
probleemoplossend vermogen. Daarnaast heb je een klantgerichte en pro-actieve houding en kun je
zelfstandig werken. Jouw kennis en ervaring draag je graag over aan anderen en je zoekt graag de
samenwerking op met collega’s en klanten.
Daarnaast breng je de volgende kennis en ervaring mee:
• Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting Voedingsmiddelentechnologie;
• Bij voorkeur een afgeronde opleiding tot Verpakkingskundige van het NVC;
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de verpakkings- of voedingsindustrie;
• Grote affiniteit met techniek;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Wie zijn wij?
De Optimum Group is een groep van 7 drukkerijen bestaande uit; Etiket Nederland, Vila Etiketten,
Speciaal Drukkerij Max. Aarts, W&R Etiketten en Belona (allen gevestigd in Nederland), ASQ en EPB
(beiden gevestigd in België). Door de bundeling van krachten is er een unieke combinatie van
expertise op het gebied van UV flexo, offset rotatiedruk en digitaal drukwerk van onder andere
zelfklevende etiketten en flexibele verpakkingsoplossingen ontstaan. De Optimum groep is marktleider
in de Benelux met een omvang van bijna € 100 miljoen omzet en bedient vooral afnemers in food,
retail, cosmetica, pharma, home & personal care en de logistiek. Bij de Optimum Group werken ruim
450 medewerkers.
Waar kom je te werken?
We zijn op zoek naar meerdere specialisten voor diverse standplaatsen: Enschede, Oud
Gastel/Breda/Tilburg (een van deze vestigingen) of Wellen (België). Je werkt nauw samen met de
afdelingen Sales, Business Development, Kwaliteit en Productie. In deze rol rapporteer je aan de

Marketing & Business Development Director. Voor deze functie zal je gemiddeld 1-2 dagen in de week
reizen naar klanten in de Benelux en de diverse locaties binnen de Optimum Group.
Wat bieden wij?
• Een uitdagende en diverse functie binnen een sterk groeiende organisatie;
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
• Een open en informele werksfeer waarbij flexibiliteit, kwaliteit, innovatie en persoonlijke
betrokkenheid centraal staan;
• Een marktconform salaris;
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband;
Heb je interesse?
Dan kun je jouw motivatiebrief en een recent cv mailen naar rebecca.schouten@optimumgroup.nl
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Andre Prophitius (Marketing &
Business Development Director) via andre.prophitius@optimumgroup.nl, of bel +31 (0)53 428 24 28.

