
 

 

 

Gevraagd: 

Ploegleider / meewerkend voorman 
 
 

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. Vanwege aanhoudende groei zijn we 

daarom op zoek naar twee ploegleiders / meewerkend voormannen voor de productie.  

 

Wat ga je doen? 

Als ploegleider / meewerkend voorman geef je leiding aan de mensen en de 

productielijnen en werk je zelf mee in de productie. Je voert jouw werkzaamheden uit in 

dag- en avonddienst. Het is jouw taak om de mensen en het productieproces aan te 

sturen. Je bewaakt dat de productielijnen continu draaien. Concreet betekend het dat je 

zorgt voor: 

• Aansturing van de mensen 

• De aan- en afvoer van hout en pallets 

• Het ombouwen van en onderhoud aan de productielijnen 

• Een proactieve deelname aan verbeteringen en deze zelf ook mede aandragen. 

• Het controleren van de kwaliteit van de producten 

• Orde en netheid in de fabriek en het naleven van veiligheidseisen 

 

Wat vragen we? 

Je bent actief en speelt graag ‘kort op de bal’. Je hebt een mbo-4 werk- en denkniveau. 

Van nature heb je een nuchtere en ondernemende instelling en hebt ruime ervaring op 

gedaan in een productiebedrijf, waarvan minimaal 2 jaar als leidinggevende. Je spreekt 

Engels, zodat je ook kunt communiceren met collega’s met een migratieachtergrond. Om 

je planningen te kunnen maken heb je ervaring met de gebruikelijke software van 

Microsoft Office en is het een pré als je ervaring hebt met automatisering.  
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Wat bieden we? 

We bieden jou als ploegleider het volgende: 

• Een goed salaris conform cao voor de houtverwerkende industrie met 

groeimogelijkheden.  

• Aan de slag in de ploegendienst met ploegentoeslag 

• Een contract voor één jaar, dat we bij wederzijds goedvinden daarna omzetten 

naar een contract voor onbepaalde tijd.  

• Een uitdagende baan binnen een gezond en groeiend bedrijf met veel ruimte voor 

eigen inbreng  

 

Spreekt je dit aan? Stuur dan je cv en motivatie naar hr@kloekpallets.com. 

Heb je vragen? Bel of mail dan met onze HR adviseur Madelijn Staal. Dat kan via 

hr@kloekpallets.com of 06-43040342. 

 

 

 

 

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