
   

 

  

 

   VACATURE IN- EN EXTERN 
 

 
 
 

Voor onze vestiging in Hoevelaken zoeken wij per direct een zelfstandige en secure 
 

  

HEFTRUCKCHAUFFEUR 
 

 
Wie zijn wij? 
Priema is een toeleverancier gespecialiseerd in het dieptrekken, stansen en samenstellen 
van complexe metalen producten. Met 150 medewerkers wordt geproduceerd op een drietal 
productie locaties in Hoevelaken, Hardenberg en Breclav (Tsjechië), waarbij het 
hoofdkantoor gevestigd is in Hoevelaken. We werken voor klanten in uiteenlopende 
branches, o.a. automobielindustrie, verwarmingsindustrie, beddenindustrie, utiliteitsbouw, 
landbouw-werktuigen, elektrische gereedschappen, office equipment en witgoed. Priema is 
ISO 9001 en ISO/TS 16949 gecertificeerd. Meer informatie over Priema is te vinden op onze 
website www.priema.com. 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor het vervoeren van goederen ten 
behoeve van Productie, Magazijn en 
Expeditie. Jouw werkzaamheden bestaan 
o.a. uit het bevoorraden van machines 
volgens planning in de productie, het 
afhalen van gereed product uit productie, 
het laden en lossen van vrachtauto’s, 
orderpicken en overige werkzaamheden in 
het Magazijn en de Expeditie.   
 
Wat vragen we van je? 
Je functioneert op LBO+/MBO werk- en denkniveau en bent in het bezit van een heftruck 
certificaat. Je hebt ervaring opgedaan als heftruckchauffeur en werkt zelfstandig en secuur.  
Je komt te werken in een hectische en luidruchtige omgeving, daarom is het belangrijk dat je 
stressbestendig bent. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en jouw 
communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld. Tot slot is het belangrijk dat je goed 
prioriteiten durft en kunt stellen.  
 
Wat bieden we? 
Priema biedt een zelfstandige en uitdagende functie in een groeiende en dynamische 
omgeving. Wij bieden een marktconform salaris volgens de CAO Metalektro en uitgebreide 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Solliciteer! 
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan hetgeen wij vragen? Dan nodigen wij je 
van harte uit om te solliciteren! Je kunt jouw sollicitatie richten aan mevrouw A. Arends, 
e-mailadres: a.arends@priemabv.nl. Indien je vragen hebt over deze vacature kun je 
contact opnemen met dhr. D. Dolman, te bereiken op 033-2536804. Voor deze vacature 
kunnen wij nog geen sluitingstermijn aangeven.  
 


