
Jouw werkzaamheden bestaan uit:

• Het opbouwen, ombouwen en opstarten van het 
productieproces.

• Het monitoren en waar nodig bijsturen van het 
productieproces.

• Het signaleren van storingen of problemen binnen de 
productie, het verhelpen van dergelijke storingen en het 
schakelen met een Technische Dienst indien nodig.

• Het uitvoeren van analyses, kwaliteitscontroles en 
productcontroles.

• Het verrichten van productie gerelateerde administratieve 
werkzaamheden.

• Het voorbereiden van een overdracht en het aansturen 
van een team assistent operators.

Als Buitenoperator, denken wij dat je met onderstaand profiel 
goed aansluit op deze functie.

• Je bent bij voorkeur, in het bezit van een Operator A/B 
(vapro) opleiding of vergelijkbaar.

• Je bent gewend om zelfstandig te werken.
• Je bent communicatief vaardig.
• Je bent gewend te werken volgens werkinstructies, 

protocollen en veiligheidsvoorschriften.
• Je hebt veiligheid hoog in het vaandel staan.
• Je bent besluitvaardig, kunt zelfstandig een 

probleemanalyse opstellen en bent goed in plannen en 
organiseren.

• Je hebt een goede fysieke gesteldheid.
• Je bent bereid om in ploegendiensten te werken.
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs én eigen 

vervoer.
• Je bent bij voorkeur al in het bezit van een VCA-Vol 

certificaat.
• Je beheerst de Nederlandse taal perfect.

PROCES OPERATOR FOODINDUSTRIE

WERKZAAMHEDEN WIE BEN JIJ?

Naast een fijne werkplek biedt ProfCore je de mogelijkheid op ontwikkeling middels opleidingen tot operator B en 
C. Indien een werkplek ten einde loopt, ga je samen met jouw Project Manager op zoek naar een werkplek die het 
beste bij jou past. Samengevat; voldoende ontwikkel en doorgroeimogelijkheden!

Naast een marktconform salaris bieden we leuke extra’s zoals (minimaal) 25 verlofdagen op basis van 40 uur, een 
collectiviteitskorting op verzekeringen én hebben we een actieve personeelsvereniging.

Wil jij meegroeien met onze organisatie en deel uitmaken van onze ambities?  
Met talloze doorgroeimogelijkheden en een jaarcontract op zak, ga jij de uitdaging aan om de 
beste versie van jezelf te worden.

INTERESSE?
Solliciteer direct, door jouw cv en motivatie te mailen naar sanne.reijnders@profcore.nl.  
We nodigen jou graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze 
vestigingen en denken graag mee in dé volgende stap in jouw carriére. 

Heb je nog vragen over bovenstaande vacature? Recruiter Sanne is zowel telefonisch als via 
whatsapp te bereiken via 0630011846.

WAT BIEDT PROFCORE JOU?

PROFCORE.NL

Als Proces Operator in de Foodindustrie (regio Midden-Noord Limburg) ben je verantwoordelijk voor het 
opbouwen van de proceslijn en het aansturen en controleren van geautomatiseerde productieprocessen. Binnen 
deze productieprocessen krijg je te maken met pasteurisatie, koelprocessen, decanteren, indampen en drogen. 
Daarnaast geef je leiding aan een team assistent operators. 

Vacature regio Midden-Noord Limburg


