
  

 
 
 

 
 

Plasthill B.V. is een vooraanstaande producent van flexibele verpakkingen en technische folies. 

Onze organisatie maakt deel uit van de Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Hillegom 

(Plasthill) Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Edam (Fardem), Oosterwolde 

(OPI) en Geldermalsen (Flexpak). Met ruim 600 gemotiveerde medewerkers ontwikkelt en 

produceert Oerlemans Packaging continu vele innovatieve producten voor uiteenlopende 

toepassingen. De zes bedrijven vormen samen één solide onderneming en zijn doorlopend op zoek 

naar 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. 

Plasthill ontwikkelt zich steeds meer in de richting van technische folies voor hoogwaardige 

toepassingen; een spannend proces waarbij innovatie en kwaliteit een bepalende rol spelen. 

Daarom zijn wij op zoek naar 

een ambitieuze kandidaat voor de functie van: 

Manager R&D 
 
Wat ga je doen als Manager R&D? 

 Je wordt verantwoordelijk voor het R&D beleid van Plasthill. 

 Je geeft leiding aan de afdeling R&D en zorgt voor de organisatorische afstemming tussen de 

afdelingen R&D en KAM.  

 Je coördineert en zorgt voor de efficiënte uitvoering van alle lopende R&D projecten en behoudt 

de “helicopterview”. 

 Je werkt samen met interne afdelingen, vakcollega’s uit de Oerlemans Packaging Groep, 

leveranciers en klanten. 

 Je begeleidt interne en externe R&D proeven. 

 Jij drijft continu de innovatie aan door proces- en/of productontwikkeling. 

 Je volgt belangrijke ontwikkelingen in jouw vakgebied en geeft voorlichting en instructies op 

product technisch vlak. 

 Je rapporteert aan de algemeen directeur. 

 
 

Jouw profiel 

 Universitair werk- en denkniveau door opleiding of ervaring, richting chemie. 

 Kennis en expertise van polymeerchemie en/of kunststof verpakkingen. 

 Proactief, resultaatgericht en integer.  

 Je bent hands on en beschikt over uitstekende organisatorische eigenschappen. 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een positieve instelling. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré. 



  

 

 

 

 

Wat biedt Plasthill jou? 

 Een dynamisch bedrijf dat volop in beweging is. 

 Een informele, prettige werksfeer in een uitdagende omgeving met ruimte voor eigen initiatief. 

 Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor verdere ontplooiing op je vakgebied. 

 Naast een goed salaris, beschikken wij over een goede pensioenregeling en een modern 

pakket overige arbeidsvoorwaarden.  

 
 
Meer informatie 
Heb jij nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met Sander Kool, directeur. 
Via de telefoon: 0252-522214 of per mail op sollicitatie@plasthill.nl  
 
Solliciteren op de functie 
Heb je interesse in deze functie? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur je 
schriftelijke sollicitatie naar Plasthill B.V., t.a.v. Sander Kool naar e-mail adres sollicitatie@plasthill.nl. 
 
Voor meer informatie over onze onderneming: www.plasthill.nl.  
 
 

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