
 

 

Verpakkingstechnoloog /  
Packaging Engineer 
 
Koninklijke Verkade N.V. is op zoek naar een enthousiaste Verpakkingstechnoloog. Als 
Verpakkingstechnoloog maak je deel uit van de afdeling Technical Operations en zorg je ervoor dat 
ook in de toekomst onze verpakkingen aan de hoogste eisen voldoen. Als Verpakkingstechnoloog 
ontwikkel, implementeer, controleer en optimaliseer je de verpakkingen voor de productielijnen 
van de fabriek in Zaandam. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor technische, functionele en 
operationele verpakkingsissues. Als Verpakkingstechnoloog werk je nauw samen met de 
productieteams, teamtechnici, toeleveranciers, klanten en collega-verpakkingsdeskundigen. 
 
 
Wie jij bent 
Wij zijn op zoek naar iemand die aan het begin van zijn werkcarriere staat en een afgeronde HBO opleiding Food Packaging 
of Industrieel Product Ontwerpen (specialisatie Verpakkingen) heeft. Actuele kennis van verpakkingsmaterialen en – 
technologieën is een vereiste. 
 
Verder beschik je over de juiste projectmanagementvaardigheden, sta je in het midden in de organisatie en weet op ieder 
niveau effectief te communiceren, zowel in het Nederlands als in het Engels. Belangrijke persoonskenmerken voor deze 
functie zijn: hands on, assertief, nuchter, gestructureerd, zelfstandig, communicatief sterk en flexibel in werkplaats en -tijd. 
 
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden 
Als Verpakkingstechnoloog heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

o Verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan de plant op het gebied van verpakkingen zoals 
implementatie, controle, optimalisatie, ontwikkeling en trouble shooting 

o Coördineren van alle verpakkingstechnologische aspecten in de (inter)nationale projectteams waarin 
geparticipeerd wordt. 

o Fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor technische, functionele en operationele verpakkingsissues in de 
fabriek. 

o Overdragen van je kennis op het gebied van verpakkingen aan de interne gebruikers. 
o Vaststellen van de juiste specificaties voor nieuwe verpakkingen. 
o Onderhouden van relaties met bestaande verpakkings(materialen) leveranciers. 
o Bijhouden van technologische ontwikkelingen op het gebied van verpakkings- en materiaalkunde en deze vertalen 

naar bruikbare mogelijkheden. 
o Beheren van specificaties voor alle verpakkingen en verpakkingsmaterialen. 
o Samenwerken met collega’s van Productie, Marketing, Inkoop, Kwaliteit en Technologie 
o Meedenken over en meewerken aan het continue verbeteringsproces van de interactie tussen 

verpakkingsmateriaal en machine. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Wat biedt Verkade jou? 
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met krachtige echt Hollandse 
kwaliteitsmerken. De bedrijfscultuur is informeel, met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Als Verpakkingstechnoloog 
werk je dagelijks samen met alle afdelingen. Uiteraard is er volop aandacht voor loopbaanontwikkeling 
 
 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Suzanne Hoogendoorn, naar 
werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van “Sollicitatie Verpakkingstechnoloog /  
Packaging Engineer”.   
 
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.koninklijkeverkade.nl. Voor vragen over de vacature kun je 
contact opnemen met Suzanne Hoogendoorn, telefoonnummer 075-6556554. 

 
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld - 
 


