
SFA Packaging B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt kunststof spuitgietver-
pakkingen met name in de Benelux, maar ook daarbuiten. Onze producten zijn 
volledig recyclebaar en uitermate geschikt als toepassing voor o.a. de levens-
middelenindustrie. De foodsector is dan ook de voornaamste afnemer van onze 
producten. Meer informatie is te vinden op www.sfa.nl. Met een enthousiast 
team houden wij ons bezig met de volgende activiteiten:

• de ontwikkeling en vervaardiging van verpakkingen;
• het ontzorgen van klanten; 
• aansturing productie (planning);
• logistieke afhandeling van orders;
• nazorg. 

Functieomschrijving
Als Commercieel administratief medewerker ben je de administratieve steun en 
toeverlaat van zowel de afdeling Verkoop als van de Kwaliteitsmanager. Je ontlast 
het  team door administratieve taken uit handen te nemen, wat enorm gewaardeerd 
wordt. Hiernaast zul je ondersteunende taken uitvoeren t.b.v. onze marketing activi-
teiten. Dit alles bij elkaar betekent dat je een grote variatie mag verwachten in taken 
en verantwoordelijkheden. Hierbij kun je denken aan: 

• Het versturen van kwaliteitsdocumenten en technische gegevens; 
• Het opstellen en uitbrengen van offertes; 
• Het versturen van samples en het bijhouden van de sample voorraad; 
• Het leveren van nazorg; 
• Het up-to-date houden van de website en het versturen van nieuwsbrieven; 
• Het verwerken en up-to-date houden van data in de systemen; 
• Diverse overige administratieve taken.

Functievereisten 
• Accuratesse en een service gerichte houding als sterke punten; 
• Aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau; 
• Ervaring in een administratieve functie; 
• Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Ervaring in een commerciële omgeving is een pré, een commerciële instelling een must; 
• Teamspeler. 

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een ‘parttime’ functie met goede arbeidsvoorwaarden:
• marktconform salaris; 
• aantrekkelijke bonusregeling; 
• voldoende doorgroeimogelijkheden; 
• een groeiende organisatie met een hoge ambitie, met uitdagende klanten en 
  nieuwe projecten. 

Nadere informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annemarie van 
Buuren op telefoonnummer 0187-601160. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae 
kun je sturen naar SFA Packaging B.V. t.a.v. Annemarie van Buuren of via e-mail naar 
annemarie@sfa.nl. Sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Acquisitie 
naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V (32 UUR)

VACATURE

                                                                                                                     

Commercieel administratief medewerker M/V (32 uur)

SFA Packaging B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt kunststof spuitgietverpakkingen met name in de 

Benelux, maar ook daarbuiten. Onze producten zijn volledig recyclebaar en uitermate geschikt als 

toepassing voor o.a. de levensmiddelenindustrie. De foodsector is dan ook de voornaamste afnemer van 

onze producten. Meer informatie is te vinden op www.sfa.nl.

Met een enthousiast team houden wij ons bezig met de volgende activiteiten:

• de ontwikkeling en vervaardiging van verpakkingen;

• het ontzorgen van klanten;

• aansturing productie (planning);

• logistieke afhandeling van orders;

• nazorg.

Functieomschrijving

Als Commercieel administratief medewerker ben je de administratieve steun en toeverlaat van zowel de 

afdeling Verkoop als van de Kwaliteitsmanager. Je ontlast het team door administratieve taken uit handen 

te nemen, wat enorm gewaardeerd wordt. Hiernaast zul je ondersteunende taken uitvoeren t.b.v. onze 

marketing activiteiten. Dit alles bij elkaar betekent dat je een grote variatie mag verwachten in taken en 

verantwoordelijkheden. Hierbij kun je denken aan:

• Het versturen van kwaliteitsdocumenten en technische gegevens;

• Het opstellen en uitbrengen van offertes;

• Het versturen van samples en het bijhouden van de sample voorraad;

• Het leveren van nazorg;

• Het up-to-date houden van de website en het versturen van nieuwsbrieven;

• Het verwerken en up-to-date houden van data in de systemen;

• Diverse overige administratieve taken.

SFA Packaging B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt kunststof spuitgietver-
pakkingen met name in de Benelux, maar ook daarbuiten. Onze producten zijn 
volledig recyclebaar en uitermate geschikt als toepassing voor o.a. de levens-
middelenindustrie. De foodsector is dan ook de voornaamste afnemer van onze 
producten. Meer informatie is te vinden op www.sfa.nl. Met een enthousiast 
team houden wij ons bezig met de volgende activiteiten:

• de ontwikkeling en vervaardiging van verpakkingen;
• het ontzorgen van klanten; 
• aansturing productie (planning);
• logistieke afhandeling van orders;
• nazorg. Functieomschrijving 

Functieomschrijving
Als Commercieel administratief medewerker ben je de administratieve steun en 
toeverlaat van zowel de afdeling Verkoop als van de Kwaliteitsmanager. Je ontlast 
het  team door administratieve taken uit handen te nemen, wat enorm gewaardeerd 
wordt. Hiernaast zul je ondersteunende taken uitvoeren t.b.v. onze marketing activi-
teiten. Dit alles bij elkaar betekent dat je een grote variatie mag verwachten in taken 
en verantwoordelijkheden. Hierbij kun je denken aan: 

• Het versturen van kwaliteitsdocumenten en technische gegevens; 
• Het opstellen en uitbrengen van off ertes; 
• Het versturen van samples en het bijhouden van de sample voorraad; 
• Het leveren van nazorg; 
• Het up-to-date houden van de website en het versturen van nieuwsbrieven; 
• Het verwerken en up-to-date houden van data in de systemen; 
• Diverse overige administratieve taken.

Functievereisten 
• Accuratesse en een service gerichte houding als sterke punten; 
• Aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau; 
• Ervaring in een administratieve functie; 
• Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Ervaring in een commerciële omgeving is een pré, een commerciële instelling een must; 
• Teamspeler. 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een ‘parttime’ functie met goede arbeidsvoorwaarden. 
• marktconform salaris; 
• aantrekkelijke bonusregeling; 
• voldoende doorgroeimogelijkheden; 
• een groeiende organisatie met een hoge ambitie, met uitdagende klanten en 
  nieuwe projecten. 

Nadere informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annemarie van 
Buuren op telefoonnummer 0187-601160. 

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je sturen naar SFA Packaging B.V. t.a.v. 
Annemarie van Buuren of via e-mail naar annemarie@sfa.nl. Sollicitaties zullen ver-
trouwelijk worden behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V (32 UUR)

VACATURE

LOGISTIEK MEDEWERKER EN QUALITY SUPPORT (M/V)
Standplaats: Middelharnis

VACATURE

                                                                                                                     

Commercieel administratief medewerker M/V (32 uur)

SFA Packaging B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt kunststof spuitgietverpakkingen met name in de 

Benelux, maar ook daarbuiten. Onze producten zijn volledig recyclebaar en uitermate geschikt als 

toepassing voor o.a. de levensmiddelenindustrie. De foodsector is dan ook de voornaamste afnemer van 

onze producten. Meer informatie is te vinden op www.sfa.nl.

Met een enthousiast team houden wij ons bezig met de volgende activiteiten:

• de ontwikkeling en vervaardiging van verpakkingen;

• het ontzorgen van klanten;

• aansturing productie (planning);

• logistieke afhandeling van orders;

• nazorg.

Functieomschrijving

Als Commercieel administratief medewerker ben je de administratieve steun en toeverlaat van zowel de 

afdeling Verkoop als van de Kwaliteitsmanager. Je ontlast het team door administratieve taken uit handen 

te nemen, wat enorm gewaardeerd wordt. Hiernaast zul je ondersteunende taken uitvoeren t.b.v. onze 

marketing activiteiten. Dit alles bij elkaar betekent dat je een grote variatie mag verwachten in taken en 

verantwoordelijkheden. Hierbij kun je denken aan:

• Het versturen van kwaliteitsdocumenten en technische gegevens;

• Het opstellen en uitbrengen van offertes;

• Het versturen van samples en het bijhouden van de sample voorraad;

• Het leveren van nazorg;

• Het up-to-date houden van de website en het versturen van nieuwsbrieven;

• Het verwerken en up-to-date houden van data in de systemen;

• Diverse overige administratieve taken.

SFA Packaging B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt kunststof spuitgietver-
pakkingen met name in de Benelux, maar ook daarbuiten. Onze producten zijn 
volledig recyclebaar en uitermate geschikt als toepassing voor o.a. de levens-
middelenindustrie. De foodsector is dan ook de voornaamste afnemer van onze 
producten. Meer informatie is te vinden op www.sfa.nl. Met een enthousiast 
team houden wij ons bezig met de volgende activiteiten:

• de ontwikkeling en vervaardiging van verpakkingen;
• het ontzorgen van klanten; 
• aansturing productie (planning);
• logistieke afhandeling van orders;
• nazorg. Functieomschrijving 

Functieomschrijving
Als Commercieel administratief medewerker ben je de administratieve steun en 
toeverlaat van zowel de afdeling Verkoop als van de Kwaliteitsmanager. Je ontlast 
het  team door administratieve taken uit handen te nemen, wat enorm gewaardeerd 
wordt. Hiernaast zul je ondersteunende taken uitvoeren t.b.v. onze marketing activi-
teiten. Dit alles bij elkaar betekent dat je een grote variatie mag verwachten in taken 
en verantwoordelijkheden. Hierbij kun je denken aan: 

• Het versturen van kwaliteitsdocumenten en technische gegevens; 
• Het opstellen en uitbrengen van off ertes; 
• Het versturen van samples en het bijhouden van de sample voorraad; 
• Het leveren van nazorg; 
• Het up-to-date houden van de website en het versturen van nieuwsbrieven; 
• Het verwerken en up-to-date houden van data in de systemen; 
• Diverse overige administratieve taken.

Functievereisten 
• Accuratesse en een service gerichte houding als sterke punten; 
• Aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau; 
• Ervaring in een administratieve functie; 
• Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Ervaring in een commerciële omgeving is een pré, een commerciële instelling een must; 
• Teamspeler. 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een ‘parttime’ functie met goede arbeidsvoorwaarden. 
• marktconform salaris; 
• aantrekkelijke bonusregeling; 
• voldoende doorgroeimogelijkheden; 
• een groeiende organisatie met een hoge ambitie, met uitdagende klanten en 
  nieuwe projecten. 

Nadere informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annemarie van 
Buuren op telefoonnummer 0187-601160. 

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je sturen naar SFA Packaging B.V. t.a.v. 
Annemarie van Buuren of via e-mail naar annemarie@sfa.nl. Sollicitaties zullen ver-
trouwelijk worden behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V (32 UUR)

VACATURE

SFA Packaging B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt kunststof spuitgietverpakkingen  
met name in de Benelux, maar ook daarbuiten. Vrijwel alle verpakkingen worden 
vervaardigd uit het materiaal polypropyleen. Veel van deze verpakkingen kunnen 
ook gedecoreerd worden middels ‘in mould labelling’ (‘IML’). Gezamenlijk vormt dit 
een volledig recyclebaar product en uitermate geschikt als toepassing voor o.a. de 
levensmiddelenindustrie. De foodsector is dan ook de voornaamste afnemer van 
onze producten. Productie vindt plaats op diverse productielocaties in Europa. 

Met ons professionele team richten we ons gezamenlijk op de volgende activiteiten:
•  de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van verpakkingen;
•  het ontzorgen van klanten;
•  aansturing productie (planning);
•  logistieke afhandeling van orders;
•  nazorg.

Meer informatie over onze organisatie en referenties is te vinden op www.sfa.nl.

Functieomschrijving
Het verwerken van productie- en leveringsopdrachten (‘order entry’) en communicatie  
rondom planning en orders staat centraal:

•   het invoeren van klantorders in het geautomatiseerde systeem;
•   het aanmaken van productieorders;
•   het bewaken van de levertijden;
•   het plannen van (internationale) transporten.

Daarnaast zijn er diverse taken te verrichten op het gebied van kwaliteit en  
klachtenafhandeling:

•   het verzorgen en versturen van technische en logistieke productgegevens;
•   het organiseren en delen van documentatie rondom kwaliteitsbeheersing in 

fabrieken en voedselveiligheid van productie;
•   het in behandeling nemen en afwikkelen van klachten.

Functievereisten 
•   MBO/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur met een afgeronde logistieke  

of administratieve opleiding);
•   je beschikt over empathisch vermogen, je bent pragmatisch ingesteld,  

oplossingsgericht, proactief en ondernemend;
•   je hebt gevoel voor ‘customer service’ en bent voldaan als onze klanten  

tevreden zijn;
•   communicatief vaardig in zowel woord als geschrift in het Nederlands en Engels, 

andere taal is een pré;
•   je hebt klant- en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel staan en bent  

een teamspeler;
•   ervaring met voedselveiligheid (kwaliteit), kunststof verpakkingen en/of het  

spuitgietproces is een pré.

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een ‘fulltime’ functie met goede arbeidsvoorwaarden.

•  marktconform salaris;
•  aantrekkelijke bonusregeling;
•   een groeiende organisatie met een hoge ambitie, met uitdagende klanten en 

nieuwe projecten.

Nadere informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Erik Ju op  
telefoonnummer 0187-601160. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je  
sturen naar SFA Packaging B.V. t.a.v. Erik Ju of via e-mail naar erik@sfa.nl.

Sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


