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VACATURE MACHINE OPERATOR 

 

Als je nu in je portemonnee kijkt dan durven wij te garanderen dat je er een door ons gemaakte pas in 

vindt. Of het nou een ledenpas, zorgpas of cadeaukaart is, wij maken ze bijna allemaal! Sterker nog, 

we maken niet alleen de passen maar verzorgen ook alles wat daar direct of indirect mee te maken 

heeft. Van ontwerp tot verzending nemen wij het gehele proces uit handen van onze klanten. Een 

ontzettend leuke en dynamische branche (al zeggen we het zelf) waarin constant geïnnoveerd wordt 

en geen dag hetzelfde is. 

Ons team is divers, bijzonder gemotiveerd en realiseert met een grote mate van zelfstandigheid en 

heel veel plezier de diverse dagelijkse opdrachten. Uiteraard is er ook tijd om regelmatig leuke dingen 

met elkaar te doen zoals een hapje eten of met z’n allen een weekendje weg te gaan. Maar, we 

winden er geen doekjes om, er wordt ook bijzonder hard gewerkt en zetten dagelijks alles op alles om 

de wensen van de klant te kunnen vervullen en alle orders op tijd de deur uit te krijgen.  

Voor ons productie team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken. Wat 

ga je onder andere doen? Als machine operator bedien je zelfstandig de diverse machines die worden 

ingezet voor het bewerken van de productieorders. Denk hierbij aan machines die een kaart op een 

drager plaatst, een machine die het product verpakt in een sealbag of een machine die machinaal de 

brief in de envelop verpakt. Omdat het altijd om klant specifieke verwerkingen gaat wordt van ons 

verlangt dat wij heel nauwkeurig te werk gaan. Wij streven ernaar dat je bij meerdere machines 

inzetbaar bent. Jij bent verantwoordelijk voor het juist instellen, produceren en onderhouden van de 

verschillende machines. Prisma Direct is marktleider door de grote volumes die we met de hoogst 

haalbare kwaliteit verwerken maar ook door onze innovatieve oplossingen, gepersonaliseerde 

maatwerkleveringen en hoge service levels. Dit voor zowel de hele grote organisaties in de Benelux 

als voor de gewone consument. Punctualiteit en tijdigheid zijn daarin steeds heel belangrijk. 

Profiel 

Heb je een flexibele instelling en ben je niet vastgeroest in een van ‘9 tot 5’ stramien?  Ben je proactief 

en is wachten tot het werk naar je toekomt niks voor jou? Heb jij technisch inzicht en affiniteit met 

machines? Ben je die geboren optimist die denkt in oplossingen en weet je onder alle 

omstandigheden het hoofd koel te houden? Dan ben jij dus die gedroomde nieuwe teamgenoot bij 

Prisma Direct en staan wij te popelen om kennis met jou te maken.  

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en denk je dat je binnen ons team past? 

Stuur dan een e-mail met je CV en motivatie naar info@prismadirect.nl t.a.v. Aukje Groenhof. Wie 

weet zien we jou snel bij ons op kantoor voor een kop koffie en een goed gesprek!  
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