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Verpakking voor perfectionisten

Perfectionisten voor verpakking

Probleemoplosser - van ontwerp tot serierijpheid

Werken en leren bij perfectionisten

Sinds de start van onze onderneming in het jaar 1953 zijn bij ons innovatieve ideeën 
en vaardigheden van medewerkers vereend met een open, investeringsvriendeli-
jke en voor veranderingen welwillende ondernemingscultuur. Daaruit is een voo-
raanstaande fabrikant van industrieverpakkingen voor Europa ontstaan. Onze op 
lange termijn denkende en op waarde georienteerde  familieonderneming kent de 
volgende ondernemingen SAIER Verpackungstechnik, GFV Verschlusstechnik, E+E 
Verpackungstechnik en SAIER Management.

Op onze verpakkingen moet men kunnen rekenen!
Dit geldt niet alleen voor het gebruik van onze producten in de meest diverse 
industriële, distributieve omgevingen en logistiekprocessen maar ook voor ge-
bruik bij de consumenten. We luisteren daarom zeer goed naar de verschillende 
professionals in onze leverketens en oriënteren ons aan het desbetreffende op-
timum om de eisen aan een perfecte industrieverpakking van morgen vandaag 
al te kunnen voorbereiden en om te zetten.

Wij zijn een fabrikant van massaproducten. Desondanks kan een fout in een enkele 
verpakking onze klanten en onszelf aanzienlijke problemen geven. We beschouwen 
daarom ieder afzonderlijk product welke wij produceren als een keurmerk en uit-
hangbord voor onze firma. Dienovereenkomstig stellen wij onze fabricageproces-
sen compromisloos in en werken met minimale toleranties. Het daaruit ontwikkelde 
en continu verbeterde kwaliteitsniveau schept vertrouwen in onze producten en is 
een goede basis voor langdurige klantrelaties.

Wij ontwikkelen, produceren en distribueren hoofdzakelijk klantonafhankelijke 
verpakkingsmiddelen die we aanbieden in standaard assortimenten. Het concern 
biedt, met op het ogenblik meer dan 330 standaard verpakkingen in meer dan 
7.000 uitvoeringen, daarbij in de hele bedrijfstak één van de breedste en innova-
tiefste portfolio‘s in kunststof verpakkingsmiddelen aan. Onze verschillende ver-
pakkingsseries hebben we daarbij zo ontworpen dat u homogene productfamilies 
binnen gangbare markteisen kunt samenstellen en door talrijke opties afgestemd 
kunnen worden op verschillende situaties. Onze series zijn onderworpen aan een 
voortdurende aanpassing en verdere ontwikkeling.
Als de op de markt beschikbare standaards niet aan uw eisen voldoen of u zoekt 
iets bijzonders dan bent u bij ons eveneens aan het juiste adres! Als locatie van 
ideeën leiden wij u in gestructureerde processen van de ontwikkeling tot aan 
het klare serieproduct naar een totaal doordachte, individuele oplossing. Daarbij 
kunnen wij te allen tijde gebruik maken van de expertise van alle ondernemings-
bereiken in de groep en daarmee eveneens van het veelzijdigste aanbod aan ver-
schillende fabricagetechnologieën in de hele branche. Onze klanten waarderen en 
prijzen ons daarom steeds als probleemoplosser.

Onze bedrijven in Alpirsbach en Jettingen zijn sinds meer dan zeven   
decennia een zekere en regionaal zeer gewaardeerde werkgever voor ca. 
400 medewerkers en een geëngageerd opleidingsbedrijf voor industriële 
en commerciële opleidingen.
Als familieonderneming hechten wij naast een evenwichtige leeftijdsopbouw 
grote waarde aan langdurige partnerschappen waarin wij een open en eerlijke 
omgang met elkaar onderhouden en waarin carrières kunnen rijpen. Daarbij 
moet prestatie op basis van een rechtvaardig inkomen prettig zijn. Daarom 
zorgen wij voor een dynamische, creatieve, teamgeöriënteerde werkomgeving 
in topmoderne productielocaties met een vlakke organisatiestructuur.
Daarbij recruteert de SAIER Unternehmensgruppe zijn vakpersoneel in hoge 
mate uit meedenkers die verder willen komen. In veel gevallen worden jongere 
medewerkers ook op onze eigen locaties opgeleid. Daarom hechten wij bij de 
opleiding van begin af aan grote waarde aan het bijbrengen van een meer dan 
gemiddelde vakkundige kwalificatie maar ook aan waarden zoals prestatie-
bereidheid, werken in teamverband, kwaliteitsdenken, betrouwbaarheid, rein-
heid of spaarzaamheid. Ons ervaren personeel dat verantwoordelijk is voor de 
opleidingen verheugt zich op het coachen en begeleiden van geïnteresseerde 
jonge medewerkers tijdens hun praktische opleiding.


