
Heftruckchauffeur m /v 
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Kloek Pallets uit Kampen is een jong en dynamisch familiebedrijf. We bestaan ruim 25 jaar en 

timmeren flink aan de weg. We zijn een productie- en handelsbedrijf, met een dominante 

marktpositie, en zijn actief in binnen- en buitenland. Bij Kloek Pallets werken nuchtere mensen met 

een ondernemende instelling. 

Zo ziet jou werkdag eruit; 

05.50  Deze week werk je in de ochtenddienst. Voor je aan het werk gaat eerst nog even een bakkie 

koffie, je collega’s zijn er dan ook al.   

06.00  Je gaat lekker aan de slag. Je kijkt op de planning welke houtsoorten er nodig zijn voor de 

productie en de locatie waar je de geproduceerde pallets naar toe afvoert. Je kijkt wie er 

klossen of planken nodig hebben en haalt die op. Tegelijkertijd zorg je dat de geproduceerde 

pallets op de juiste plek komen te staan. 

08.00  Je merkt op dat de afvalbak vol is. Deze leeg je nog even voor je 15 minuten met pauze gaat.  

10.30  Tijd voor een half uur pauze. Hierna ga je de halve pakken hout terugzetten want de 

productielijn wordt omgebouwd naar een andere palletsoort. De nieuwe benodigde planken 

voer je weer aan.  

12.45  Je ziet spijkers die uitsteken, na overleg met je leidinggevende wordt dit bijgesteld.  

14.50 Tegen het einde van de dienst zorg je dat alles helemaal op voorraad is en opgeruimd zodat 

de collega’s van de volgende ploeg gelijk lekker kunnen starten. Vervolgens doe je korte 

overdracht naar de heftruckchauffeur van de avondploeg.  

15.05  Mooi op weg naar huis om lekker van je vrije tijd te genieten.  

De week erop begin je in de avonddienst en neem jij het stokje over van je collega. 

Functie-eisen: 

• Je werkt in een 2-ploegen dienst  (06.00 - 15.00 / 15.00 - 24.00) 

• Ervaring met het rijden met dubbele lepels is een pré 

• Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat  

• Kennis van logistiek processen 

• Goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal 

• Hands on mentaliteit en stressbestendig  

• In bezit van een BHV certificaat of bereid de cursus te volgen 
 

Aanbod: 

Wij bieden een uitdagende functie bij een stabiele speler binnen de emballage industrie. Binnen deze 

functie kan je werken tegen een cao conform salaris. Ben jij de geschikte kandidaat die wij zoeken? 

Neem contact met ons op! Je kan je motivatie met CV zenden naar HR@kloekpallets.com. Of bel 

Madelijn Staal, 06-43040342        

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

                                     

http://www.kloekpallets.nl/

