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Welkom
bpi.formipac maakt deel uit van de multinationale en beursgenoteerde groep BPI. In België
zijn er 2 productie-sites, gevestigd in Zele en in Roeselare.
In het bedrijf te Zele hebben momenteel zowat 150 mensen een toffe job gevonden. In
Roeselare komen daar nog eens 55 werkplaatsen bovenop.
BPI staat voor British Polythene Industries. De naam zegt het al, beide BPI-bedrijven zijn
actief in het produceren en aanleveren van soepele kunststofverpakkingen van een bijzonder
hoge kwaliteit. Door de grote toepasbaarheid in heel wat professionele sectoren, vinden onze
folieproducten gemakkelijk hun weg naar een internationaal verspreide markt. Onze kunststof
folie vind je dan ook terug in o.a. de voedingsindustrie en de landbouw, alsook in verschillende
domeinen binnen de industrie en de chemie. Onze beide BPI-sites realiseren samen een totale
omzet van ongeveer € 90 miljoen. We mogen ons dan ook een stabiele werkgever noemen.
Interesse ? Volg nog even mee…
In Zele maken we vooral de zogenaamde ‘stretchfilm’. Dat is rekfolie die vooral door de
landbouw gretig afgenomen wordt voor silage-toepassingen. Gemaaid en gedroogd gras wordt
hierbij hermetisch ingewikkeld als wintervoeding voor het vee. In Zele wordt ook bedrukte
industriële folie voor voedselverpakkingen geproduceerd, dit in een eigen ‘flink uit de kluiten
gewassen’ drukkerij.
In ons bedrijf te Roeselare maken we alle andere industriële verpakkingsfolies bestemd voor
de meest verscheiden toepassingen.
Door een soepele maar sterke band tussen onze beide vestigingen, kunnen we voortdurend
een zéér ruim gamma van kwaliteitsfolie aan onze internationale klanten leveren.
Op onze commerciële website www.formipac.be vind je méér over ons assortiment producten
en hun toepassingsgebieden.
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Werken bij ons
bpi.formipac heeft regelmatig vacatures. Misschien zag je er al eens één via de diverse
kanalen die we daarvoor gebruiken. Naast adverteren via kranten, de job-site van de VDAB,
uitzend- en selectiekantoren, bewandelen we nog andere wegen. Zo biedt deze website een
goed beeld van wat je mag verwachten van bpi.formipac als jouw nieuwe werkgever.
We volgen de gangbare selectiestappen. Jouw curriculum vitae geeft ons een eerste indruk.
Als dit ons positief aanspreekt, hebben we graag snel een eerste persoonlijk contact. Een
goed gesprek maakt duidelijk hoe jouw troeven en onze noden kunnen samengaan. Stroken
jouw wensen met wat wij aanbieden ? Zijn ploegendienst en een collectieve vakantieregeling
geen bezwaar ? Alle belangrijke ditjes en datjes komen aan bod… Goede afspraken maken
immers goede vrienden, niet ?
Valt onze keuze op jou, dan start jouw nieuwe job reeds kort na een arbeidsovereenkomst. Je
werkt nu voor bpi.formipac en jouw eerste dag begint met een grondige introductie. Daarna
helpen we je bij jouw nieuwe taken aan de hand van een opleidingsplan. Dat geeft je houvast,
structuur en inzicht. Regelmatig zal jouw vooruitgang en ontwikkeling worden geëvalueerd, jouw
groei in competenties gestimuleerd.
Dat kenmerkt jouw job tijdens een loopbaan bij bpi.formipac.
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Jobs
Bij bpi.formipac vinden de meeste medewerkers een taak in specifieke productie-afdelingen.
Zo is er zowel in Zele als in Roeselare, een uitgebreide extrusie-afdeling. Door extrusie
worden de ingekochte kunststofkorrels via een reeks hoogtechnologische processen,
omgevormd tot onze folie.
Deze videoclip toont je wat extrudeurs zoal doen.
In Zele heeft bpi.formipac een eigen drukafdeling. Hier wordt de folie bedrukt vooraleer deze
zal gebruikt worden als verpakking. Men vindt ons product dan ook veelvoudig terug als
diepvriesverpakking bvb.
In deze videoclip zie je enkele activiteiten in onze drukkerij.
De goede werking van ons modern machinepark wordt verzekerd door degelijk preventief
onderhoud. Maar ook defecten moeten onmiddellijk hersteld worden. Daarvoor hebben we een
eigen onderhoudsdienst .
Enkele indrukken krijg je alvast met deze videoclip.
Om alle goederenbewegingen binnen het bedrijf te realiseren hebben we onze logistieke
afdeling.
Hoe dat bij bpi.formipac verloopt zie je in deze videoclip.
Zonder een aantal andere diensten zou het functioneren van ons bedrijf niet mogelijk zijn.
Eveneens belangrijke taken zijn dan ook weggelegd voor de verkoopdienst, onderzoek en
ontwikkeling, planning, inkoop, kwaliteitsdienst en (personeels)administratie.
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Zowel in Zele als in Roeselare hebben we een extrusie-afdeling waar we
van de ingekochte korrels folie maken.
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In Zele hebben we een eigen drukafdeling waar we de folie bedrukken
voor diverse verpakkingen.
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Ons modern machinepark kan niet zonder een goed preventief onderhoud.
Defecten moeten onmiddellijk hersteld worden. Daarvoor hebben we een
eigen onderhoudsdienst.
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Om alle goederenbewegingen binnen het bedrijf te realiseren hebben we
onze logistieke afdeling.
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Zonder een aantal andere diensten zou het functioneren van ons bedrijf niet mogelijk
zijn. Eveneens belangrijke taken zijn dan ook weggelegd voor
●
●
●
●
●
●

De verkoopdienst
Onderzoek en ontwikkeling
Planning
Inkoop
Kwaliteitsdienst
(Personeels)administratie.
Technisch bediende

Administratief bediende
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Zorgzaam werken
bpi.formipac streeft naar topkwaliteit in flexibele verpakkingen. We hebben ervaren dat succes
het resultaat is van zorg en toewijding.
Daarom besteden we ook veel aandacht aan alle activiteiten binnen onze bedrijfsterreinen. Niet
enkel aan productkwaliteit en milieuzorg, maar ook aan de veiligheid en gezondheid van onze
medewerkers.
Ons gezond uitgangspunt is het respecteren van de bestaande wetgeving en het voortdurend
inspelen op te verwachten wijzigingen in de toekomst.
Een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers geniet een hoge prioriteit.
Grondige risico-analyses, preventieve maatregelen om gevaren te vermijden, duidelijke
communicatie en diversiteit zijn daarbij onze aandachtspunten.
bpi.formipac voert een ecologisch beleid door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van
grondstoffen en energie, van lucht en water. We zijn steeds actief op zoek naar de
milieuvriendelijkste technologie omdat we ervan overtuigd zijn dat dit ook een positieve invloed
heeft op onze bedrijfskosten.
bpi.formipac is bekend om zijn kwaliteitsproducten én uitmuntende service. Dat willen we proactief zó houden als waarborg voor een winstgevend bedrijf met een veilige toekomst.
Belangrijke certificaten zoals ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS 18001 en BRC tonen aan dat we
hierin perfect geslaagd zijn. En daarbij speelt elke medewerker een belangrijke rol... Jij ook ?
Een veilig gevoel krijg je alvast met deze videoclip
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Bij bpi.formipac werken we zorgzaam op het gebied van kwaliteit en milieu, alsook
aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers.
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Geschiedenis
bpi.formipac, Zele
Het bedrijf vindt zijn wortels in 1925. Het toenmalige Phormium is fabrikant van geweven jute
zakken.
Pas enkele decennia later, in de periode 1950-1960, kwam daar grote verandering in: jute
ruimde plaats voor kunststof. Voortaan werden polypropyleen doeken geweven en flexibele
polyethyleen folies en zakken geproduceerd.
Het bedrijf bleef tot 1986 een familiebedrijf waarna het verkocht werd aan de Schotse groep
Low & Bonar PLC. De twee productie-activiteiten werden daarbij gescheiden. Vanaf dan
wordt de huidige afdeling te Zele herkenbaar als BonarPhormiumPackaging.
Eind 1997 werd deze verpakkingsafdeling nogmaals verkocht aan een andere Schotse groep,
nl. British Polythene Industries PLC, of kort BPI, de grootste polyethyleen verwerker in
Europa. BPI is sinds dan ook de huidige naam van ons bedrijf.
Deze historiek verklaart dat niettegenstaande de verwerking van kunststof, bpi.formipac te
Zele nog altijd tot de textielsector behoort.

bpi.formipac, Roeselare
Het bedrijf te Roeselare is gegroeid uit de jutespinnerij en -weverij Dumont-Wyckhuyse, toen
nog in het centrum van de stad.
Rond 1960, bij de opkomst van de nieuwe kunststof ‘polyethyleen’ (PE), werd op het
gloednieuwe industrieterrein van Beveren een nieuwe fabriek gebouwd. Daar werd PE-folie als
binnenzak voor jutezakken vervaardigd. Enkele jaren later werd ook polyetherschuim
geproduceerd voor o.a. matrassen en autobinnenbekleding.
In 1978 kwam de fabriek deels in handen van Shell en wijzigde de naam in Dumo Plastics.
In 1984 werd de folie-productiviteit aangekocht door het Nederlandse Wavin. Daarbij werden
de fabrieksgebouwen van elkaar gescheiden. Wavin N.V. werd een apart bedrijf.
In april 1997 werd Wavin N.V. verkocht aan British Polythene Industries PLC en de naam
veranderde in Flexipac.
Eens onder dezelfde eigenaar kregen Flexipac en bpi.formipac in Zele vanaf 2001 dezelfde
directie. En sinds 2003 dragen beide vestigingen dezelfde naam bpi.formipac.
Het bedrijf bpi.formipac te Roeselare behoort sinds de periode rond 1970 tot de
kunststofverwerkende sector.
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Je kan contact met ons opnemen op volgende adressen:
bpi.formipac
Zevensterrestraat 10
9240 - Zele
Personeelsverantwoordelijke arbeiders:
Marc Vandendriessche
052/457525 mvandendriessche@formipac.be
Personeelsverantwoordelijke bedienden:
Maria Ameye
051/260267 mameye@formipac.be
bpi.formipac
Wijnendalestraat 169
8800 - Roeselare
Personeelschef:
Maria Ameye
051/260267 mameye@formipac.be

Voeg bij je sollicitatie altijd een curriculum vitae.
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Contacteer ons

