
• Ervaring in het bedienen van machines;
• Technisch inzicht;
• Zelfstandigheid, maar je kunt ook goed in een team 

werken;
• Oog voor hygiëne en je werkt graag nauwkeurig; 
• Rijbewijs B en in bezit van een eigen auto; 
• Je bent ‘fit’ voor de job en hebt een goede fysieke 

gesteldheid;  
• Het bezit van een Basisveiligheid VCA is een pré;
• Safety first! Je gaat tijdens het werken ten alle 

tijden verantwoord om met je eigen veiligheid en 
die van anderen.

PROCESOPERATOR

Wil jij als operator je steentje bijdragen in de strijd tegen het Corona-virus? Ga dan aan de slag met een 
moderne productielijn om hoogwaardige mondkapjes maken!

Via ProfCore kun je aan de slag bij de mooiste opdrachtgevers in de regio. Je eerste opdracht zal zijn bij onze 
opdrachtgever Medprotex. Medprotex is een jonge organisatie en heeft als doel om, op een transparante manier, 
hoogwaardige medische persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te ontwikkelen en te produceren.  Medprotex 
is vol in ontwikkeling en dus gaan ze deze uitdaging graag aan met hun enthousiaste collega’s, waarbij men nu op 
zoek is naar extra versterking.  

Sinds medio 2020 is er een moderne productielijn geïnstalleerd en die ga jij bedienen. Je komt te werken in 
een kleinschalig team. De afdeling productie werkt momenteel in een 2-ploegenrooster waarbij de werktijden 
plaatsvinden in de ochtend (05.45 -14.45) of in de middag (14.45 – 23.00). Dit kan in de nabije toekomst optioneel 
uitgebreid gaan worden naar een 3-ploegenrooster. Als operator ben je, samen met je team, verantwoordelijk voor 
de productie van mondkapjes.

WAT BRENG JE MEE? 

• Het productieproces bewaken en besturen;
• Bijsturen van het proces bij afwijkingen;
• Analyseren en verhelpen van kleine storingen;
• Samenwerken met de technische dienst in geval van 

grotere storingen;
• Zorgen voor een veilige en schone werkomgeving;
• Uitvoeren van inplakwerkzaamheden, klein 

onderhoud, reinigingswerkzaamheden en 
(kwaliteits-)controles.

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. 

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Solliciteer direct, door jouw cv en motivatie te mailen naar solliciteren@profcore.nl. We 
nodigen jou graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze vestigingen 
en denken graag mee in de volgende stap in jouw carriére! 

JE WERKZAAMHEDEN ZIJN ALS VOLGT:

PROFCORE.NL

Naast een fijne werkplek biedt ProfCore mogelijkheid op ontwikkeling middels passende opleidingen. Indien je 
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.

WAT BIEDT PROFCORE JOU? 

Via ProfCore aan de slag bij opdrachtgever 
Medprotex (Maastricht)


