
 

Chauffeur 

Ben jij graag onderweg met een BE trekker in combinatie met een trailer van maximaal 7 meter? Dan 
hebben wij een leuke baan voor jou waarbij jij verantwoordelijk bent voor het transport van onze 
producten!  

Wij zijn op zoek naar een chauffeur met technisch inzicht die bereid is om naast chauffeurs-
werkzaamheden ook mee te werken in de productie. Jij bent flexibel en vind afwisseling in je 
werkzaamheden leuk.  

De werkzaamheden bestaan uit; 

• Laden en lossen van onze producten; 

• Zorgdragen voor een vlotte en kwalitatief goede afhandeling van het transport; 

• Vertegenwoordigen van PriBo bij onze opdrachtgevers en particuliere klanten; 

• Het op locatie accuraat oplossen van onverwachte veranderingen; 

• Communiceren met onze monteurs in de buitendienst; 

• Meewerken in de voormontage. 

Indien blijkt dat jij je verder wilt ontwikkelen zijn er altijd mogelijkheden om jouw werkzaamheden 
verder uit te breiden. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning in de productie of in de buitendienst 
meewerken met montage.  

Functie wensen 

Ben jij een gedreven, zelfstandige chauffeur? Dan hebben wij een leuke uitdagende baan voor jou! 

• Je bent in het bezit van een BE-rijbewijs van vóór januari 2013 of een C1E-rijbewijs (pré);  

• Je hebt ervaring met transport op een trailer (pré); 

• Je hebt een VCA-diploma of bent bereid deze te behalen; 

• Je hebt geen 7-tot-4 mentaliteit; 

• Je hebt affiniteit met techniek (voorkeur); 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Wat bieden wij? 

PriBo is aangesloten bij de cao Metaal en Techniek en biedt een afwisselende en uitdagende functie 
met een grote mate van zelfstandigheid.  

• Salaris conform cao (afhankelijk van leeftijd en ervaring);  

• Reiskostenvergoeding, max. 40 kilometer enkele reis; 

• Werkplaatstijden 07.00 – 16.00; Buitendiensttijden kunnen variëren; 

• Mogelijkheden tot verdere ontplooiing in je vakgebied.  



Wie zijn wij 

Wij zijn een klein productiebedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren en monteren van stalen 
deuren, kozijnen en puien.  

Er hangt bij ons een open en informele sfeer waarbij er altijd ruimte is voor humor. Onderling staan 
de medewerkers voor elkaar klaar en heerst een hands-on mentaliteit. Medewerkers voelen zich 
betrokken en de werksfeer is prettig. De lengte van de dienstverbanden spreekt wat dat betreft 
boekdelen. Je werkt bij PriBo in een klein en hecht team.  

In zijn algemeenheid worden medewerkers altijd aangemoedigd om een opleiding of cursus te 
volgen. Werken bij dit bedrijf betekent blijvend leren en kansen pakken om je verder te ontwikkelen. 

Sollicitatieprocedure 

Wil jij graag ons team komen versterken? Solliciteer dan direct! 
Je kunt jouw sollicitatie, bestaand uit een motivatie en cv, sturen naar: solliciteren@pribo.nl.  
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Peter Prins op 06-46314680. 

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