
 

PilloPak is een internationaal opererende onderneming en succesvol in de ontwikkeling, productie en verkoop van 

verpakkingen van lichtgewicht golfkarton. PilloPak staat voor absolute kwaliteit. De organisatie ontwikkelt klantspecifieke 

transport- en productverpakkingen voor food, luxury en non-food toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn industriële 

bakkerijen, fruitveilingen, parfumhuizen en producenten van o.a. meubelen, keukens en diverse andere industriële 

producten.  

PilloPak maakt deel uit van het Duitse Palm Packaging, een vooraanstaand producent van papier en golfkarton met 4000 

medewerkers en een omzet van 1,5 miljard euro per jaar. PilloPak is gevestigd in Eerbeek en telt ruim 100 medewerkers. 

 

We zoeken iemand om ons team per direct te versterken 

Assistent Product Developer 
Plaats: Eerbeek 

Jouw taken Jouw profiel 

 Het afhandelen van modelaanvragen. Je verwerkt 

modelaanvragen op een plottermachine, vouwt en plakt 

de modellen met de grootste nauwkeurigheid en zorgt 

dat deze ‘visitekaartjes’ van ons bedrijf naar onze 

klanten worden verzonden. 

 Het assisteren bij het uitwerken van 

verpakkingsoplossingen in zowel CAD als ook grafisch 

ontwerp. 

 Je rapporteert aan de development manager en je 

wordt lid van het development team. 

 

 Je hebt een afgeronde MBO opleiding met als raakvlakken 

industrieel en/of grafisch (verpakkings-) ontwerp; 

 Je kunt overweg met CAD en grafische programma’s; 

 Je beheerst Engels (en bij voorkeur Duits) in woord en 

geschrift; 

 Je bent communicatief en extravert; 

 Je hebt commerciële affiniteit en je bent pragmatisch 

ingesteld; 

 Je werkt graag zelfstandig, bent secuur en gestructureerd;  

 Techniek ligt binnen je interesses; 

 Je bent oplossings- en resultaatgericht en ook in staat in 

teamverband ideeën uit te werken. 

 
Ons Aanbod  

 Een zelfstandige, ondersteunende functie op het snijvlak van commercie en verpakkingstechniek bij een internationaal 

georiënteerde organisatie die zich blijft vernieuwen en ontwikkelen.  

 Deze functie bied je de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan de nieuwe (product) ontwikkelingen binnen 

het bedrijf.  

 De organisatie biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
 

Je reactie met CV kun je sturen naar Mark Theunissen, Manager P&O op theunissen@pillopak.nl.  

Sluitingstermijn: 22 augustus 2021. 

 

Pillopak B.V. 
Coldenhovenseweg 89 
6961 EC Eerbeek 
Tel:  +31 313-676-211 
www.pillopak.nl  
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