
                                

 
 

Teamleider Krimpafdeling m/v (fulltime) 
 

Bedrijfsomschrijving: 

Danpak International B.V., onderdeel van de Honing Beheer Groep, is een producent van aluminium 
verpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Op onze locatie in Apeldoorn zijn 25 mensen werkzaam. 
Onze werktijden zijn van maandag t/m vrijdag: 07:30 – 16:30 uur. 

Naast onze productieafdeling hebben wij een krimpafdeling waar onze aluminium bakken worden geseald 
en voorzien van een etiket voor onze ‘private label’ klanten. De komende 2 jaar zal deze afdeling uitgebreid 
worden.  

Functie omschrijving: 

Voor onze krimpafdeling zijn wij op zoek naar een ervaren teamleider die het als een uitdaging ziet deze 
afdeling te optimaliseren en de groei van deze afdeling te realiseren. 

Als Teamleider Krimpafdeling stuur je 3 à 4 medewerkers aan en werk je, naast alle andere 
werkzaamheden, zelf ook mee aan de krimplijnen. 

 Je plant de orders in en zorgt dat deze op tijd kunnen worden geleverd; 
 Je stelt de machines op de juiste manier in en verhelpt kleine storingen; 
 In het kader van onze BRC (HACCP) certificering voer je kwaliteitscontroles uit en vul je diverse 

lijsten in; 
 Je ziet toe op de veiligheid op deze afdeling; 
 Je bent ondernemend en denkt mee over verdere ontwikkelingen; 
 Er is ruimte voor eigen initiatief. Je hebt een hoge mate van vrijheid in handelen en er wordt 

verwacht dat je hier goed mee om kan gaan; 
 Je bent 1e aanspreekpunt voor deze afdeling; 
 Doorgroei is mogelijk. 

 
Functie eisen: 

 Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
 In het bezit van een heftruckcertificaat of bereid deze te behalen. 
 Je hebt een probleemoplossend vermogen en een proactieve werkhouding 
 Je kan goed werken in teamverband 
 Minimaal HAVO of MBO-4 
 Kennis van HACCP is een pré 

Interesse: 

Heb je interesse? Stuur dan vóór 17 mei 2019 je reactie met C.V. naar nicole@danpak.nl t.a.v.   
Nicole Kockmann. 
 

Voor meer informatie: 055-5411430. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

Mocht je na 24 mei geen reactie hebben ontvangen dan is onze keuze op een andere kandidaat gevallen. 


