
 
Machine Operators m /v 
 
Functieomschrijving 
In verband met groei zijn wij op zoek naar goed personeel. Kloek Pallets Kampen produceert houten 
emballage materialen in alle soorten en maten. Als machine operator hebt u een afwisselende 
functie. U komt terecht in een groeiend familiebedrijf die staat voor kwaliteit. De productieafdeling 
is onlangs nog vernieuwd en er wordt gewerkt in 2-ploegendienst. We zijn op zoek naar doorpakkers. 
Wie werken wil en met interesse aan het werk gaat, vindt bij Kloek Pallets werk met zekerheid. 
 
Uw werkzaamheden bestaan uit:  

 Het ombouwen van de palletlijnen tbv. verschillende producten. 

 Meehelpen om grondoorzaken van storingen te analyseren. 

 Instrueren van (nieuwe) medewerkers met betrekking tot doel, werking en opzet van de productielijn. 

 Zorgdragen voor een up to date machinekennis, kennis van de bedieningsinstructies naar teamleden toe. 

 Verhelpen van kleine productie- en technische storingen aan de lijn. 

 Beheren en controleren van het binnen het team aanwezige gereedschap. 
 
Functievereisten: 
Beschikt u over de volgende capaciteiten?  

 Opleiding middenkader functie (niveau 3-4). 

 Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden, kunnen overtuigen en presenteren en u bent analytisch sterk. 

 U vindt het mooi om machines optimaal te laten draaien. 

 Bereid om in een 2-ploegendienst te werken (geen nachtdiensten).  
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Wat krijgt u ervoor terug:  

 Een zeer aantrekkelijk salaris. 

 Legio aan opleidingen en cursussen. 

 Gezellige werkomgeving en collega's. 

 De intentie tot een vast dienstverband. 
 
Is dit nog niet aantrekkelijk genoeg? Solliciteer dan vandaag nog en kom langs om de rest te horen!  
 

 

Productiemedewerkers m /v 
 
Functieomschrijving: 
In verband met groei zijn praktisch altijd op zoek naar goed productiepersoneel, dit met uitzicht op een vast dienstverband. Als 
productie medewerker hebt u een afwisselende functie. U komt terecht in een groeiend familiebedrijf die staat voor kwaliteit. De 
productieafdeling is onlangs nog vernieuwd en er wordt gewerkt in 2-ploegendienst. We hebben eenvoudig machinewerk maar 
ook minder eenvoudig werk, zoals het met de hand maken van kisten of klantgemaakte pallets. We zijn opzoek naar doorpakkers, 
die graag met de handen werken. We zoeken mensen van allerlei leeftijd en niveau, vast of parttime dienstverband.   
 
Functie-eisen: 

 Bereid tot het werken in ploegendienst tussen 6:00 – 23:00uur  

 Redelijke beheersing van de Nederlandse of Engelse taal 

 Proactieve houding, stressbestendig. 

 U beschikt over wat technisch inzicht 

 Een fulltime baan, met intentie tot vast dienstverband.  

 Woonachtig in regio Kampen – Zwolle. 
 

 
Algemene informatie: 
Kloek Pallets biedt een zelfstandige en verantwoordelijke baan in een informele en groeiende organisatie. Er zijn volop 
mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie. Daarnaast bieden wij uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en een passend salaris. Wij bieden u een functie met zekerheid, ook wanneer u wat ouder bent. 
Bent u een geschikte kandidaat? Neem vrij contact met ons op! U kan uw motivatie met CV zenden naar info@kloekpallets.nl.  

  
  www.kloekpallets.nl 
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Heftruckchauffeur m /v 
 
Functieomschrijving: 
Wij zijn op zoek naar een heftruckchauffeur voor de toekomst. U heeft in deze functie uitzicht 
op een vast-dienstverband. U bent bezig met het sorteren, stapelen en verladen van pallets en 
overig houtenemballage materiaal, in de tussentijd laad en lost u vrachtwagens. Het begrijpen 
van logistieke processen is daarom belangrijk. We zoeken mensen van allerlei leeftijd en niveau.  
 
Functie-eisen: 

 Bereid tot het werken in ploegendienst tussen 6:00 – 21:00uur  

 Ervaring met het rijden op dubbele lepels is geen vereiste 

 In het bezit van een geldig heftruckcertificaat, of bereid te halen 

 Kennis van logistiek processen 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Proactieve houding 

 Stressbestendig  

 Geen 8-5 mentaliteit 

 Woonachtig in regio Kampen - Zwolle 
 

 
Algemene informatie: 
Kloek Pallets biedt een zelfstandige en verantwoordelijke baan in een informele en groeiende organisatie. Er zijn volop 
mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie. Daarnaast bieden wij uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en een passend salaris. Wij bieden u een functie met zekerheid, ook wanneer u wat ouder bent. 
Bent u een geschikte kandidaat? Neem vrij contact met ons op! U kan uw motivatie met CV zenden naar info@kloekpallets.nl.  
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