
 

Packaging Specialist 

locatie Vlijmen (Noord-Brabant) 
 

Zie je graag jouw producten terug in bekende winkelketens? Ben je altijd op zoek naar 

verbetermogelijkheden en doe je dit graag samen met je collega’s? Welkom bij Royal Sanders… 
 

Wie is Royal Sanders: 

Royal Sanders is een toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor persoonlijke 

verzorging. Ons bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren van een breed scala 

aan producten zoals shampoos, crèmes, lotions en deodoranten. Wij maken deze producten voor een aantal 

internationale merken en voor private labels van bekende winkelketens in binnen- en buitenland. Daarnaast 

hebben we een aantal eigen merken waaronder Van Gils, Odorex, Proset, Sanicur en Melkmeisje. De 

bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands on en no nonsens, er zijn korte communicatielijnen en er is een 

sterke focus op 'alledaags beter'. 

 

Wat houdt de functie van Packaging Specialist in: 

Als Packaging Specialist ben je de specialist op het gebied van technische, functionele en operationele 
verpakkingsvraagstukken. Dit betekent dat je o.a. verantwoordelijk bent voor:  

• De ontwikkeling van nieuwe verpakkingen van leverancier tot eindproduct. Je werkt hiervoor samen 
met onder andere de afdelingen R&D, Purchasing en Production.   

• Het continue verbeteren van bestaande verpakkingen. 

• De inline controles en het keuringsbeleid rondom verpakkingen en eindproduct. Je voert hierbij 
proactief verbeteringen door en evalueert deze. 

• Het oplossen van klachten van onze productieafdelingen en van onze afnemers over 

verpakkingsmaterialen en je zorgt voor goede vastlegging hiervan (CAPA). 

Je bent werkzaam in een team van 8 collega’s en rapporteert aan de manager QA/QC. Wij bieden je een 

fulltime baan met volop ontwikkelmogelijkheden, een uitstekend salaris en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

Wie wij zoeken: 

• Je hebt een relevante MBO of HBO-opleiding gedaan en je hebt interesse in verpakkingen.  

• Je bent analytisch en besluitvaardig. 

• Je weet goed overzicht te houden en je weet snel te schakelen in de dagelijkse druk.  

• Je bent pragmatisch en je communiceert makkelijk op verschillende niveaus.  

• Je bent actief bezig met de ontwikkelingen op je vakgebied en wilt je werk èn jezelf iedere dag weer 

verder verbeteren!  

• Je beheerst de Nederlandse èn de Engelse taal in woord en geschrift.  
 

Interesse?  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan je CV via e-mail: hrm@royalsanders.nl 

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling HR op telefoonnummer 073-5187187.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hrm@royalsanders.nl

