
  
 

RPC Superfos is Europa’s grootste fabrikant van kunststofverpakkingen op basis van de spuitgiettechniek 
en maakt deel uit van de beursgenoteerde verpakkingsgroep RPC Group PLC. 

RPC Superfos Wetteren produceert kunststofverpakkingen, voornamelijk voor voeding. Wij zijn zeer 
exportgericht met Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië als belangrijkste afzetmarkten. 

De fabriek beschikt over 2 productiehallen, 35 spuitgietmachines en stelt 89 mensen te werk. 

Momenteel rekruteren wij : 

- Vervangend Ploegleider 
 

- Technisch Medewerker Electriciteit en Automatisering 
 
 

Aanbod: 
 

 

 

RPC Superfos Wetteren NV 
biedt u een competitief 
remuneratiepakket in een 
expansief, financieel gezond en 
technologisch geavanceerd 
bedrijf.  
 
Tevens biedt het bedrijf de 
unieke combinatie van 
internationale contacten en een 
familiale sfeer. 
 
Meer informatie kan u 
terugvinden op  
www.rpc-superfos.com 
 
      

 

 

Interesse? 

Bezorg ons uw sollicitatiebrief met persoonlijk c.v.  
                          Per post:  
                          RPC Superfos Wetteren NV  

t.a.v. Stefanie De Lange 
Biezeweg 19 
9230 Wetteren 
 

Of per mail: stefanie.delange@rpc-superfos.com 

 

 



  
 

VERVANGEND PLOEGLEIDER – VOLTIJDS DAGFUNCTIE 

(met flexibiliteit in 3-ploegen) 

Jouw takenpakket : 

 Je garandeert de continuïteit van het productieproces door back-up te zijn van de 
ploegleider week (3 ploegen). 

 Je staat in voor het aansturen, opvolgen en bijwerken van het hygiënezorgsysteem om 
de orde en netheid te garanderen. 

 Je voert projecten uit met de bedoeling de algemene werking te verbeteren. 
 Technische bijstand verlenen in de productie. 
 Je levert een actieve bijdrage in het veiligheidsbeleid dat binnen de organisatie wordt 

doorgevoerd. 
 PBM’s en kuismaterialen worden door jou opgevolgd en aangevuld. 
 Je staat in voor het coachen en ontwikkelen van de medewerkers om de competenties, 

vaardigheden en knowhow optimaal te benutten, te ontwikkelen en als een goed 
functionerend team te werken. 
 

Profiel: 

Je volgde een bacheloropleiding in een technische richting (elektromechanica, electriciteit 
of mechanica) 

Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt. 

Kennis van het spuitgietproces is zeker een pluspunt. 

 

 

 

 

 

 



  
 

TECHNISCH MEDEWERKER ELEKTRICITEIT & AUTOMATISERING – 2-PLOEGEN 

Taken: 

Als Technisch Medewerker elektriciteit & automatisering voer je installatie-, 
onderhouds- en herstellingswerken uit aan de verschillende onderdelen van de 
productie- en technische installaties. Dit om de technische storingen tot een 
minimum te beperken en het productieproces zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. 

Je takenpakket bestaat o.a. uit 

- Onderhoud, afregeling en reparaties van alle technische apparatuur. 
- Ombouw machinepark. 
- Optimalisatie werking technische apparatuur om de efficiëntie te verhogen. 
- Bijwerken en onderhouden van zijn/haar vakkennis en technische vaardigheden 

teneinde de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal binnen de 
organisatie toe te passen. 

Profiel: 

Opleiding elektromechanica, mechanica of elektriciteit. 

Minstens 2 jaar werkervaring, bij voorkeur in één of meerdere van de volgende 
gebieden: elektriciteitswerken industrie en automatisering. 

Kennis spuitgieten is een pluspunt. 

 


