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Wil jij werken in de dynamische wereld van verpakkingen? Voel jij je thuis binnen een snel groeiend 

bedrijf met een jong en ambitieus team? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou! Onze productie groeit 

hard en daarom zijn we per direct op zoek naar een; 

Proces operator (full-time) 

Als proces operator vervul je een belangrijke rol binnen het productieteam. Je werkt mee aan de 

meest voorkomende productie taken. Hierbij draag je zorg voor de productie, de controle en het 

inpakken van de goederen. De kwaliteit en kwantiteit van zowel inkomende als uitgaande goederen 

staat hierbij voorop. Je voelt je verantwoordelijk voor de betreffende machines en zorgt dat deze juist 

zijn ingesteld. Je hebt oog voor veiligheid, orde en een nette en schone werkomgeving. 

Over Argos 

Argos is de trotse producent en leverancier van verpakkingen en beschermende materialen. We zijn 

gevestigd in Maasdijk en hebben daar verdeeld over 2 locaties ons hoofdkantoor, magazijn en onze 

eigen productie.  

Bij ons gaat het nooit alleen om het verpakken van een product, de klant staat centraal. Iedere dag 

werken we met klanten aan inventieve ideeën en oplossingen. We zijn er trots op dat we onze 

verpakkingen van ontwerp tot productie volledig afstemmen op de wensen van de klant. Met een 

uitgebreid assortiment verpakkingen is Argos actief in verschillende sectoren zoals de AGF, Sierteelt, 

Industrie, Retail & Bouw. We doen dit niet alleen in Nederland, maar onder andere ook in België en 

Duitsland. Daarnaast hebben we eigen inkoopkantoren in Azië en Oost Europa. 

Met een jong en ambitieus team groeit Argos snel. De sfeer is het best te omschrijven als die van een 

familiebedrijf; laagdrempelig en open. Maar we houden ook van een no-nonsense en hands-on 

mentaliteit. Bij ons staat niet alleen de klant centraal, maar ook onze medewerkers. We investeren in 

de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden ze de mogelijkheid om door te groeien.  

Argos is onderdeel van de Best Packaging Group. Een groep van vijf zelfstandige bedrijven, met ieder 

een eigen verpakkingsdiscipline, die elkaar uitstekend aanvullen.  

 

Wat vragen we van jou? 

 Je beschikt over MBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt een technische achtergrond voor het werken met machines; 

 Je beschikt over een nauwkeurige, systematische en kwaliteitsbewuste werkhouding; 

 Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken; 

 Je bent resultaatgericht; 

 Je hebt affiniteit met logistiek en beschikt over een goede werkmentaliteit. 

 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie word je via een payroll constructie te werk gesteld. Op termijn zijn er mogelijkheden 
om bij Argos in dienst te komen.  
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Naast dat we professioneel en met respect met elkaar omgaan en ons werk serieus en met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel oppakken, houden we ook van gezelligheid en zijn we geïnteresseerd in 
onze medewerkers. Wij hebben regelmatig een vrijdagmiddagborrel en zo nu en dan een feestje na 
werktijd. We doen er alles aan om je hier snel thuis te laten voelen. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur dan zo snel mogelijk je cv en een korte motivatie 
naar werken@bestpackaginggroup.nl t.a.v. Mandy Graaf.  Ga naar onze website www.argos.nu voor 
meer informatie over het bedrijf of neem contact op met Mandy via nummer 0174-67 10 83.  
 
Online screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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