
Wij zoeken op 
korte termijn een gedreven 

Packaging Developer

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!

Solliciteren:
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op  (0)341 – 23 20 28 
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Marjon Schonewille. 
Mail je motivatie en cv naar pz@totalpackaging.nl. Voor meer informatie, neem een kijkje op
de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke wervingsfi lm.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verpakkingen ontwikkelen 
voor de mooiste merken?

Eigenschappen en vaardigheden:
• Creatief en proactief
• Enthousiast
• Samenwerkend
• Stressbestendig
• Snel kunnen schakelen
• Technisch inzicht
• Out-of-the box denken

Opleiding en ervaring:
• Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur 

richting IPO
• Ervaring met ArtiosCAD
• Kennis van Adobe programma’s is een pré
• Kennis van materialen zoals karton en 

kunststof is een pré

Functieomschrijving:
Als technische, enthousiaste Packaging Developer houd je je dagelijks bezig met het ontwerpen 
en ontwikkelen van nieuwe verpakkingsoplossingen. Je werkt hierbij op creatieve, proactieve wijze 
samen met je directe collega’s en omliggende afdelingen. 

Werkzaamheden:
• Ontwikkelen produceerbare verpakkingen 

rekening houdend met de eisen en wensen 
van de klant

• Uitplotten CADtekeningen en maken modellen 
ten behoefte van klant en productie

• Maken van technische tekeningen geschikt 
voor het gehele productieproces

• Bestellen tooling voor productie
• Ondersteunen bij het controleren en 

klaarzetten van drukbestanden
• Ondersteuning verkoop d.m.v. Advertising/

Mailing/Website/Fotografi e

Wat bieden we jou?
Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is 
de ambitie van specialisten die samen iets 
bijzonders willen neerzetten. Mensen die elkaar 
vanuit hun eigen discipline niet alleen aanvullen, 
maar ook inspireren om out-of-the-box te denken. 

Verder is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen met 
behulp van opleidingen en workshops. Uiteraard 
mag je bij deze functie een marktconform 
arbeidsvoorwaarden verwachten.

Wie zijn wij?
• De Total Packaging groep is de maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking 

en Nespresso

https://www.youtube.com/watch?v=5tRWkj1r85o

