
EBC Golfkarton is gevestigd in Honselersdijk en  onderdeel van de  

Best Packaging Group. Een overkoepelende organisatie van vijf zelfstandige  

bedrijven. In totaal werken er 70 medewerkers, die elkaar aanvullen en 

ondersteunen op het gebied van verpakkingen.  

 

EBC Golfkarton bv  ontwikkelt en levert golfkartonnen verpakkingen aan de industrie en handel. Van 

eenvoudige bruine transportverpakkingen tot en met full colour bedrukte displaydozen en displays. 

Door onze unieke werkwijze en ondersteund door een zeer uitgebreide ontwerpafdeling, weten wij 

onze klanten keer op keer positief te verrassen. Op locatie Honselersdijk worden zowel modellen als 

de eerste kleine series geproduceerd. Voor deze afdeling zijn wij nu op zoek naar een :  

 

Teamleider Productie (fulltime) 
 
Als Teamleider Productie bewaak je het overzicht en hou je ervan om continue te schakelen. Je weet wat 
prioriteit heeft en kan je team daarin sturen en begeleiden. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de 
productiedoelstellingen, waarbij je eindverantwoordelijk bent voor de loods en de werkomgeving van het 
team. Je stuurt het team aan en bent het aanspreekpunt bij storingen en onderhoud. Je bent daarnaast 
verantwoordelijk voor de planning, het voorraadbeheer, onderhoud van de machines, de ontvangst van 
transport en het volledige productieproces. Daarbij steek je ook zelf je handen uit de mouwen. Daarnaast ben 
je resultaatgericht en toon je eigen initiatief. Je hebt de ambitie om de productieafdeling verder vorm te geven 
en uit te breiden.  
 
Het is een uitdagende en afwisselende  functie waarbij we veel initiatief en zelfstandigheid vragen. Iemand die 
over een helikopter view beschikt en er energie van krijgt om het werk continue zo efficiënt en effectief 
mogelijk in te richten. 

 
Voor deze functie vragen we een kandidaat die:  

 Beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

 Je hebt een technische achtergrond; 

 Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring; 

 Je beschikt over een nauwkeurige, systematische en kwaliteitsbewuste werkhouding; 

 Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken; 

 Je bent resultaatgericht en stressbestendig  

 Je bent (bij voorkeur) woonachtig in regio Westland. 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk 
om te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als medewerker jezelf blijft ontwikkelen, zodat we jou zo 
optimaal mogelijk in kunnen zetten. Daarbij bieden wij een prettige werkomgeving, waarin we 
professioneel en met veel verantwoordelijkheidsgevoel werken. De cultuur is informeel, waarin 
samenwerking centraal staat. 
 
Geïnteresseerd? 
Spreekt onze vacature  jou  aan en wil jij meegroeien met ons succes ? Stuur dan zo snel mogelijk je 
sollicitatie naar werken@bestpackaginggroup.nl  t.a.v. Mandy Graaf.  Ga naar onze website 
www.ebc-golfkarton.nl  of www.monsterbox.nl voor meer informatie over het bedrijf of neem 
contact op met Mandy Graaf via telefoonnummer 0174- 671083.  
 

Online screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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