
   

 

  

 

   VACATURE IN- EN EXTERN 
 

 
 
 

Voor onze vestiging in Hardenberg zoeken wij per direct een zelfstandige en gedreven 
 

  

OPERATOR 
 

 
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?  
Voor onze productieafdeling zijn wij op zoek naar een 
Operator.  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
vervaardigen van metalen halffabricaten. Jij bewaakt 
de productiviteit, veiligheid en kwaliteit van het proces 
en het product. Door middel van een uitgebreide 
interne opleiding zul je leren de pers in- en om te 
stellen, hetgeen ook tot jouw taken zal behoren. Je 
zorgt er voor dat jouw werkplek netjes blijft en voert 
incidenteel eenvoudige onderhoudswerkzaamheden 
uit aan de machine. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in een 2-ploegendienst. 
 
Wat vragen we van je? 
Je functioneert op LBO+/MBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan 
in een soortgelijke functie in een metaalomgeving. Je hebt technisch inzicht en kunt tekening 
lezen, of bent in staat dit snel te leren. Je bent een echte aanpakker en een zelfstandige 
werker. Je bent nauwkeurig als het gaat om veiligheid en kwaliteit.  
 
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. Voor deze vacature kunnen wij nog geen 
sluitingstermijn aangeven.  
 


