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Edams verpakkingsbedrijf timmert sinds 1884 aan de weg

Fardem Packaging 
investeert fors in 
uitbreiding van 
productie en opslag

Op het bedrijventerrein aan de Nij-
verheidsstraat valt meteen het hoge 
gebouw van Fardem op. Weinig 
mensen uit Edam weten echter wat 
er achter de metalen muren van dit 
bedrijf gebeurt. Sinds 1992 wordt 
op deze locatie met ruim honderd 
collega’s 24 uur per dag hoogwaar-
dige verpakkingen geproduceerd. 

Deze producten vinden hun weg 
door Europa en steeds vaker ook 
naar andere werelddelen. Ongeveer 
tien jaar geleden is er een samen-
werking gestart met Oerlemans 
Packaging uit Genderen. Dit resul-
teerde in november 2012 in een 
overname door het Brabantse be-
drijf. 

Inmiddels bestaat de Oerlemans 
Packaging Group uit Oerlemans 
Plastics, Perfon, Plasthill, Ooster-
woldense Plastic Industrie , Flex-
pack en Fardem Packaging met een 
spreiding door heel Nederland. 

Van Toor ziet in de ontstane samen-
werkingsvorm veel kansen: “Far-
dem Packaging is door specialisatie 
in de productie van zwaargewichts-
verpakkingen een internationale 
speler geworden. Door de jaren 
heen is regelmatig geïnvesteerd in 
nieuwe blaasfolielijnen en conver-
siemachines, waarbij het accent 
steeds meer lag op de productie van 
industriële verpakkingsproducten. 
Parallel aan deze producten werd 
een markt opgebouwd voor barrière 
verpakkingen voor de voedsel indu-
strie. Met deze producten speelt 
Fardem ook in op de steeds groter 
wordende vraag naar duurzame 
verpakkingsmaterialen. Door de sa-
menwerking met de zusterbedrij-
ven heeft Fardem veel ruimte voor 
ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe producten. Zo is er een re-
cyclebare variant van een verpak-
king voor verse aardappelproduc-
ten ontwikkeld. Hierdoor is de 
afvalberg met 500.000 kg plastic 
gereduceerd! Dit is bij een van onze 
klanten gerealiseerd. Hopelijk kun-
nen we ook andere partijen overtui-
gen om op deze wijze efficiënt met 
verpakking om te gaan.” 

Duurzame producten
De groei in de snel veranderende 
verpakkingswereld biedt kansen 
voor Fardem, waar ook de regio van 
profiteert. 

“Er staat ons een mooie toekomst te 
wachten,” voorspelt Van Toor, “in 
nauwe samenwerking met de ge-
meente Edam-Volendam gaan we 
de komende twee jaar fors investe-
ren in de uitbreiding van zowel de 
productie- als de opslagcapaciteit. 
Dit is nodig om de alsmaar toene-
mende vraag naar onze producten 
te kunnen blijven bedienen. Daar-
naast zullen wij ook verder blijven 
investeren in het zo duurzaam en 
milieuvriendelijk mogelijk verwer-
ken van onze grondstoffen en pro-
ducten. Hiervoor zal een speciale 
ruimte gebouwd gaan worden die 
aan alle huidige en toekomstige ei-
sen zal voldoen.”

Fardem heeft niet alleen extra ku-
bieke meters nodig. De ingezette 
groei is al een aantal jaar geleden 
ingezet en biedt extra banen voor 
mensen, die aan het succes willen 
bijdragen. Ook nu heeft het bedrijf 
een aantal vacatures, die interes-
sant kunnen zijn voor kandidaten 
die op zoek zijn naar een stabiele 
werkgever in de regio. Waarom 
zouden mensen de stap naar Far-
dem willen maken? 

Van Toor glimlacht: “Vraag het 
maar aan de medewerkers die al 30 
jaar of meer bij Fardem werken! 

Geen files en een stabiel bedrijf 
zijn heel wat waard in deze tijd. De 
organisatie is vrij plat te noemen en 
het nemen van eigen initiatief wordt 
zeer gewaardeerd. Fardem Pac-
kaging beweegt zich in een markt 
die zelfs tijdens de crisis geen 
krimp heeft gegeven; er is door 
onze focus een grote baanzeker-
heid. Allemaal redenen waarom 
Fardem een goede werkgever kan 
zijn.” 

Zoektocht naar talent
Volgens Van Toor liggen er goede 
mogelijkheden voor talenten op alle 

vlakken binnen Fardem.

 “Op dit moment hebben we diverse 
vacatures op zowel kantoor als in de 
productie. We zoeken mensen die 
mee durven te groeien met onze or-
ganisatie. Die weten wat ze willen 
en daar samen met ons invulling 
aan gaan geven bij Fardem. Ons 
team van medewerkers staat klaar 
om onze nieuwe collega’s te verwel-
komen en ze mee te nemen in de 
zeer uitdagende wereld van het pro-
duceren en bedrukken van verpak-
kingen!” 

EDAM – Wat 135 jaar geleden begon als werkplaats voor het 
vervaardigen van jutezakken is nu uitgegroeid tot een mo-
derne fabriek voor hoogwaardige productie van industriële 
verpakking. Fardem levert anno 2019 aan uiteenlopende klan-
ten voor zowel de food als de non food industrie. De Edamse 
verpakkingsproducent zit niet stil; komend jaar volgt een uit-
breiding als gevolg van de gestage groei, die het bedrijf mee-
maakt. Directeur Marco van Toor kijkt met vertrouwen naar 
een toekomst vol ambities op het gebied van duurzame en in-
novatieve verpakkingen.

‘Fardem is door 
specialisatie 

een internationale 
speler geworden 

in de 
verpakkingswereld’

Een van de hoogwaardige producten is de stevige veevoerzak voor de Ierse 
markt.

Zoals u kunt lezen zoekt Fardem Packaging enthousiaste me-
dewerkers die deel willen gaan uitmaken van een van de suc-
cesvolste bedrijven uit de regio. Bel ons voor informatie of 
het maken van een bezoek afspraak. Of beter nog, solliciteer 
meteen!

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
Ben jij de communicatieve uitblinker die vanuit klantcontact eenduidig de 
klantbehoefte kan overbrengen naar de interne organisatie? Is jouw over-
tuiging dat duidelijk vastleggen in de administratieve systemen leidt tot 
betere bedrijfsresultaten? Dan willen we jou hebben!

Communicatie is van groot belang als Commercieel Medewerker Binnen-
dienst bij Fardem Packaging. Je bent immers het directe aanspreekpunt 

via de telefoon, e-mail of persoonlijk met onze klanten. Daarmee ben je 
eveneens een belangrijke schakel tussen de klant, collega’s - op kantoor, 
productie en de buitendienst.

SUPPLY CHAIN COÖRDINATOR
Kun jij dé schakel zijn in de verbetering van de processen tussen onze le-
veranciers en afnemers en hiermee het bedrijf naar een hoger niveau 
brengen? Dan is dit je kans!

Fardem Packaging is druk bezig haar producten te positioneren in een 
uitgebreide en steeds veranderende markt. Om aan de behoeften van deze 
markt te kunnen blijven voldoen is jouw expertise van belang voor onze 
toekomst. Dit ga je doen door het verbeteren en optimaliseren van onze 
interne processen, het verlagen van de integrale kosten en het beheersen 
van de risico’s op dit gebied.

TALENTVOLLE OPERATORS
Heb je een technische achtergrond, maar weet je nog niet exact waar je 
uitdagingen liggen dan is dit jouw kans om te bepalen in welke operator-
functie jij uitblinkt!

In onze productieafdeling produceren wij flexibele folie verpakkingen die 
we naar behoefte kunnen voorzien van een bedrukking maar ook van an-
dere specifieke en/of speciale bewerkingen (perforatie, preging, zijvouw, 
etc.). Dit alles gebeurd in één productiegang (in-line).

Binnen dit productieproces kun jij je specialiseren naar één van de vol-
gende types operators:

1.  EXTRUDEUR: je houdt je gericht bezig met het blazen (extruderen) 
van folie. Je bent hierbij specifiek verantwoordelijk voor:
o Het gebruik van de juiste grondstoffen;
o Het optimaal (snelheid en kwaliteit) in- en afstellen (bedienen) van de 

extrusiemachines;
o De kwaliteit van de folie;
o De controles van processen en product.
2.  DRUKKER: je houdt je gericht bezig met het in-line bedrukken van de 
folie. Je bent hierbij specifiek verantwoordelijk voor:

o Het gebruik van de juiste inkten;
o Het optimaal in- en afstellen (bedienen) van de bedrukkingsmachines;
o De drukkwaliteit van de folie;
o De controles van processen en product.

3.  ALLROUND BASIS: je bent algeheel inzetbaar over de gehele produc-
tielijn. Je bent hierbij specifiek verantwoordelijk voor:
o De optimale instelling van de gehele productielijn buiten de extrusie- en 

bedrukkingsmachines om; 
o De algehele kwaliteit van het product in alle opzichten;
o De controles van de jou toegewezen processen en het product;Het in af-

geslankte vorm kunnen overnemen van de werkzaamheden van de ope-
rator extrudeur of –drukker bij uitval of afwezigheid.

Meer informatie:
De uitgebreide functieomschrijvingen vind je terug op onze website. Heb 
jij nog vragen over jouw toekomstige baan? Neem dan contact op met 
Irene de Boer van afdeling Human Resources via telefoonnummer
0299-360004

Hoe kan ik solliciteren?
Solliciteren op de functie? Stuur vóór 4 december 2019 jouw schriftelijke 
sollicitatie inclusief motivatie en CV per e-mail naar:
irene.deboer@fardem-packaging.nl ter attentie van Irene de Boer. Uiter-
aard zijn we benieuwd naar jouw reactie!

Interessante vacatures in de dynamische verpakkingswereld

Daag je zelf uit met een carrière bij Fardem!

Wil jij ons Fardem team komen versterken?
Nijverheidstraat 55 
1135 KZ  EDAM
T 0299 36 0004
E infomail@fardem-packaging.nl

fardem-packaging.nl

Directeur Marco van Toor voor het gebouw aan de Nijverheidsstraat.

Member of Oerlemans Packaging


