Studentenfolder
Maak kennis met de Nederlandse producenten van folie.
Bekijk de mogelijkheden die zij bieden voor studenten (MBO, HBO, WO).
.

Folie meer dan verpakken!

NRK Folie, een vereniging van foliefabriekanten
De vereniging is opgericht op 24 april 1975 en heeft leden die allen
PE-film en/of PP-film produceren. De vereniging heeft een dekkingsgraad
van ca. 80% van de Nederlandse markt.
De vereniging is meer dan een contactplatform en behartigt de
belangen van de leden op 'niveau' in samenwerking met andere
kunststoforganisaties zoals de NRK (Nederlandse Rubber- en
Kunststofindustrie) en de VMK (Vereniging Kunststofverpakkingen
Nederland). Invloed wordt uitgeoefend op overheden en
belangenverenigingen.
Secretariaat NRK Folie:
Postbus 420
2260 AK Leidschendam
Tel: 070 4440660
nrkfolie@nrk.nl
www.nrkfolie.nl

Fardem Packaging BV

Kivo Plastic Verpakkingen

Fardem Packaging is meer dan honderd jaar actief met industrieel
verpakken. Het bedrijf in Edam getuigt op het eerste gezicht niet
van deze rijke historie: een nieuwe fabriek met moderne faciliteiten
bepalen het beeld.
Fardem Packaging produceert:
o Openmondzakken
o Ventielzakken
o Form-fill-seal buisfolie
o Optiblock
o Vlakfolie
Fardem Packaging levert aan de volgende
industrieën en hoofdzakelijk in West-Europese landen: chemie, meststoffen,
veevoeders/ diervoeders, houtvezel, industriezout en diversen.

Kivo Plastic Verpakkingen is momenteel één van de grootste
producenten van polyethyleen verpakkingsmateriaal in Europa.
De hoofdvestiging bevindt zich in Volendam.

De bedrijfsprocessen beheerst Fardem Packaging door middel van een
combi-zorgsysteem, waarbij continue aandacht voor kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid is gewaarborgd, het bedrijf is ISO 9001: 2000gecertificeerd. 84 professionele collega’s werken er op een prettige
manier samen.

Kivo brengt een keur aan producten op de markt op basis van LDPE en
HDPE in zowel mono- als co-extrusieuitvoering. Niet alleen halffabrikaten
voor de verwerkende industrie maar ook eindproducten voor zowel de
professionele sector als voor de consument. Toepassingen voor o.a.:
broodindustrie, automotive, huisvuilzakken, (tuin) meubelen, kleding,
visserij, vleesindustrie en schoonmaakindustrie.
KIVO heeft een vooraanstaande
marktpositie in Europa, beschikt over een
modern machinepark en werkt volgens
ISO-9001 en BRC-IoP gecertificeerde
procedures. Het bedrijf biedt een
dynamische werkomgeving (24 uur per
dag, 7 dagen per week productie) met
een informele sfeer.

Naast Oerlemans Plastics B.V. vallen ook Plasthill B.V., O.P.I. B.V. en Perfon
B.V. onder Oerlemans Packaging B.V.
Contactpersoon: Rob Hidding
Julianaweg 196-202
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-398800
Website: www.kivo.nl

Contactpersoon: Mark Dop
Nijverheidstraat 55
1135 KZ Edam
Telefoon: 0299-360000
Website: www.fardem-packaging.nl
Bedrijf Fardem Packaging is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven
Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

Bedrijf Kivo Plastic Verpakkingen:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven
www.nrkfolie.nl

Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

www.nrkfolie.nl

Sylvaphane Plastics BV

Koninlijke Verpakkingsindustrie
Stempher c.v.

Sylvaphane is sinds tientallen jaren specialist in de productie en
verwerking van flexibele verpakkingsfilms, zoals polyetheen,
polypropeen en cellofaan.

Stempher is een moderne onafhankelijke producent van polyethyleen
en papieren verpakkingen voor industriële verpakkingen.

Voor de extrusie en confectionering heeft Sylvaphane een modern
machinepark bestaande uit HD-, LD- en meerlaagsextruders, 8 kleuren
flexodrukpersen, lasmachines, rollen- en vellensnijmachines,
alles opgesteld in een moderne fabriek in Tolbert. Onze afnemers zijn
te vinden door heel Europa en komen uit uiteenlopende bedrijfstakken.
Sylvaphane hecht grote waarde aan kwaliteit en voedselveiligheid,
een groot deel van onze verpakkingsmaterialen wordt in de
voedingsindustrie verwerkt. Vanzelfsprekend is het bedrijf NEN EN ISO
9001:2008 en tevens BRC-IoP gecertificeerd door Lloyds.

Bedrijf Koninlijke Verpakkingsindustrie Stempher c.v. is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven

Bedrijf Sylvaphane Plastics BV is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven

nrkfolie@nrk.nl

Stempher heeft als koninklijk bedrijf het begrip 'kwaliteit' hoog in het
vaandel staan en beschikt over kwaliteitscertificaten als
ISO 9001/2008 en HACCP/BRC-IoP.

Contactpersoon: Henk Siegerink
Morsweg 22
7461 AG Rijssen
Telefoon: 0548 - 530530
Website: www.stempher.nl

Contactpersoon: Heimen van Diest
Feithsweg 14
9356 AS Tolbert
Telefoon: 0594-552200
Website: www.sylvaphane.com

Algemene informatie:

Belangrijke toepassingen zijn verpakkingen voor potgrond, melkpoeder,
diervoeder, houtvezel, chemie en bouwstoffen.
Stempher is een servicegerichte organisatie die vernieuwing en
productontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan.

tel: 070-4440660

www.nrkfolie.nl

Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

www.nrkfolie.nl

Oerlemans Plastics B.V.

Perfon B.V.

Oerlemans Plastics B.V. is een moderne geavanceerde onderneming
gespecialiseerd in de hoogwaardige productie van flexibele kunststof
verpakkingen en folie voor de sectoren land- en tuinbouw,
detailhandel en de industrie.
Oerlemans Plastics BV is in staat tot het leveren van sublieme 8 kleuren
drukkwaliteit voor toepassingen zoals potgrondzakken, diepvriesfolie,
(lus)draagtassen en vele andere hoogwaardige producten. Op de
conversie afdeling wordt de folie bewerkt tot onder andere draagtassen,
vellen, zakken en vele andere producten.

Perfon B.V. te Goor is gespecialiseerd in de verwerking van, en handel
In, glasheldere BOPP verpakkingsfolie. Op snelle wikkelaars, snij-,
stans- en hotneedle machines worden talloze eindproducten gefabriceerd
volgens de exacte specificaties van de klant waarbij de bloemenindustrie
en voedselsector in binnen- en buitenland de belangrijkste afzetgebieden
vormen. Voor de snelle inpaklijnen in de voedselindustrie maakt Perfon
klankharde, kaarsrechte rollen met of zonder perforatiegaatjes. Op het
gebied van tussenlegvelletjes voor vleeswaren is Perfon marktleider

Oerlemans Plastics is BRC-IoP en ISO14001 gecertificeerd. Hiermee staat
voedselveiligheid en milieu hoog in het vaandel.

Al onze producten (rollen, vellen, zakken) kunnen voorzien worden van
een (flexo) bedrukking t/m 8 kleuren. Bloemen, broodjes, snacks,
groente en fruit worden steeds meer verpakt in geperforeerde BOPP folie.
Perfon B.V. kan door middel van hotneedle perforatie verschillende
patronen maken zodat ieder product de gewenste beluchtingsgraad krijgt.

Naast Oerlemans Plastics B.V. vallen ook Plasthill B.V., Fardem Packaging
B.V., O.P.I. B.V. en Perfon B.V. onder Oerlemans Packaging B.V.

Naast Perfon B.V. vallen ook Oerlemans Plastics B.V. en Plasthill B.V.,
Fardem Pacakging B.V., O.P.I. B.V. onder Oerlemans Packaging B.V.

Contactpersoon: Gerard Colijn
Kleibergsestraat 4
4265 GB Genderen
Telefoon: 0416 - 358100
Website: www.oerlemansplastics.nl

Contactpersoon: Rob de Leeuw
Nijverheidsweg 13
7471 EW Goor
Telefoon: 0547-276100
Website: www.perfon.nl

Bedrijf Oerlemans Plastics B.V. is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven

Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

Bedrijf Perfon B.V. is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven

www.nrkfolie.nl

Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

www.nrkfolie.nl

Plasthill B.V.

Apeldoorn Flexible Packaging B.V.

Plasthill is een van de meest vooraanstaande producenten van
polyetheenproducten volgens het blaasextrusieprocédé. Sinds 1951
vervaardigt Plasthill een breed scala van toepassingen, gemaakt uit
LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE en blends hiervan. Half- en eindfabrikaten
van hoogstaande kwaliteit komen tot stand door voortdurende innovaties.
In de moderne fabriek wordt gebruikt gemaakt van een 5-ploegensysteem
gedurende 7 dagen van de week. Dagelijks vinden de producten haar weg
door geheel Europa en zelfs daarbuiten.
De verkoop vindt plaats vanuit de hoofdvestiging in Hillegom. Voor de
Belgische en Luxemburgse markt behartigt een verkoopster uit België de
belangen voor Plasthill. Frankrijk, Duitsland en Scandinavië worden via
vooraanstaande agentschappen vertegenwoordigd.
Plasthill levert producten aan de segmenten tuinbouw, industrie en bouw.
Plasthill heeft de certificaten ISO-9002 (producten van constante
kwaliteit) en BRC-IoP (hygiene binnen de productie, ten behoeve van
voedselveiligheid) in haar bezit.
Bij Plasthill B.V. wordt er veel in opleiding van medewerkers geïnvesteerd.
Uit praktijk is gebleken dat stagiaires na afstuderen graag in onze
onderneming werkzaam blijven.
Naast Plasthill B.V. vallen ook Oerlemans Plastics B.V. en Perfon B.V.,
Fardem Pacakging B.V., O.P.I. B.V. onder Oerlemans Packaging B.V.

Apeldoorn Flexible Packaging produceert met 220
medewerkers een variëteit aan verpakkings-oplossingen.
In onze producten worden o.a. kaas, snoep, brood, frites en rijst verpakt.
Daarnaast produceren en leveren we stretchfolie voor het veilig vervoeren
van goederen op pallets.
Innovatie, klantgerichtheid en creativiteit hebben AFP een vooraanstaande
plaats in de verpakkingsmarkt bezorgd. In mei 2011 heeft AFP de
prestigieuze internationale Dupont Golden Award gewonnen voor een zeer
innovatieve stretchfolie.
Werken of stage lopen bij AFP?
Wil je deel uitmaken van een succesvol bedrijf met uitstekende
voorzieningen en wil je jezelf verder ontwikkelen?
Of ben je op zoek naar een leerzame stage/afstudeerplek op
de afdeling Technische Dienst, Productie, Kwaliteitsdienst,
Engineering, Research & Development, Administratie, Sales
& Marketing of ICT? Bij ons krijg je een stagevergoeding
en een inspirerende stagebegeleiding. Jij leert van ons
en wij leren van jou!
Bekijk onze vacatures op www.afpholland.com en/of stuur
een e-mail met daarin je motivatie, soort baan/stage die je
zoekt en C.V. naar p-o@afpholland.com
Contactpersoon: Renate van der Vaart
Laan van Westenenk 11
7336 AZ Apeldoorn
Telefoon: 055 – 599600
Website: www.afpholland.com

Contactpersoon: Marco van Toor
Weerlaan 13
2181 HG Hillegom
Telefoon: 0252 - 522214
Website: www.plasthill.nl

Bedrijf AEP Flexible Packaging B.V. is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven

Bedrijf Plasthill B.V. is:
Bereid informatie te geven aan studenten
Bereid stage plaatsen beschikbaar te stellen
Bereid een bedrijfsbezoek te organiseren
Bereid een presentatie op locatie te geven
Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

www.nrkfolie.nl

Algemene informatie:

nrkfolie@nrk.nl

tel: 070-4440660

www.nrkfolie.nl

