
 

ALDI Holding  

Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere 

Zin om mee te schrijven aan het succesverhaal van ALDI? Dat kan als 

Verantwoordelijke Duurzame Verpakkingen (m/v/x)  
Jouw taken  

 Je geeft mee vorm aan het verpakkingsbeleid van ALDI en zorgt ervoor dat onze verpakkingen zo 
milieuvriendelijk mogelijk zijn  

 Je bent mede verantwoordelijk voor de implementatie en opvolging van dit beleid 
 Je bent het 1ste aanspreekpunt voor onze category managers en formuleert hen adviezen voor de ontwikkeling 

van duurzame verpakkingen 
 Je bent mede verantwoordelijk voor de verpakkingsaangiftes bij Fost Plus en Valipac en de opmaak van het 

preventieplan verpakkingen (IVC) 
 Je detecteert verpakkingsnoden op het vlak van duurzaamheid en blijft op de hoogte van de nieuwste trends 

en innovaties in dit domein 
 Je volgt wijzigingen op van Belgische en Europese wet- en regelgeving inzake verpakkingen en staat in nauw 

contact met externe vakspecialisten 
 

Jouw troeven  

 Je hebt een masterdiploma (bio/-industrieel ingenieur, milieuwetenschappen, verpakkingstechnologie) of 
gelijkwaardig door ervaring 

 Je hebt relevante ervaring in de verpakkingssector 

 Je bent vertrouwd met verpakkingspreventie, eco-design en recycling  

 Je bent administratief sterk en kan zelfstandig werken 

 Je gaat steeds zorgvuldig en gestructureerd te werk 

 Je kan goed overweg met de gangbare softwarepakketten 

 Je spreekt vlot Nederlands en een aardig mondje Frans en Engels. Kennis van Duits is een extra troef 

Wat wij te bieden hebben 
Je krijgt bij ons uiteraard een aantrekkelijk salaris, met tal van extra voordelen, een grondige opleiding om een goede 
start te verzekeren en een uitdagende functie. Maar wat ons echt de moeite waard maakt, dat is onze ALDI-familie.  
Met bijzonder hoge anciënniteitscijfers en een heel laag verloop, mogen we gerust zeggen dat het leuk werken is bij 
ons. Sterke idealen, collega’s die elke dag uniek maken, een dynamische werksfeer en een heel aangename 
bedrijfscultuur – het zijn slechts enkele van de elementen die ons nét iets meer dan enkel een werkgever maken.  


