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Chauffeur vrachtwagen - Nederland 

Precia Molen Nederland levert al meer dan 155 jaar industriële weegapparatuur en is 
een topspeler in de markt! De weegschalen en weegsystemen zijn ontworpen op 
basis van de wensen en behoeften van de industrie, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de uitgebreide kennis en ervaring. Precia Molen is gespecialiseerd in het 
oplossen van vraagstukken op het gebied van zowel statisch als dynamisch wegen. 
Het bedrijf beschikt over een uitgebreide servicedienst voor installatie, onderhoud en 
keuring van de weegapparatuur. 

Precia Molen Nederland zoekt een chauffeur voor de gewichtenwagen 

     

Bekijk de video 

 WERKZAAMHEDEN: 

• De chauffeur bestuurt de gewichtenwagen met aanhanger, de combinatie 
heeft nagenoeg een gewicht van 80 ton, door Nederland en in voorkomende 
gevallen in het nabij gelegen buitenland. 

• Frequent (grof weg om de 5 weken) wordt er een week-route verder weg van 
Breda gepland wat het noodzakelijk maakt om in de vrachtwagen te 
overnachten. 

• Van de ritten en de uren verzorgt hij/zij de administratieve afhandeling. Hierbij 
gebruik makend van de tachograaf en laptop om onder andere werksheets in 
te vullen. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid hiervan. 

https://youtu.be/fT2_a6jQ9yc


• Op locatie bij de klant laadt en lost de chauffeur met een heftruck de 
gewichten vanuit de vrachtauto en aanhangwagen en plaats ze bij het te 
kalibreren weegwerktuig. Tevens assisteert hij/zij bij het kalibreren van de 
weegwerktuigen door op aangeven van de keurmeester verschillende proeven 
uit te voeren met de ijkgewichten en gewichtenwagen. 

• In voorkomende gevallen assisteert de chauffeur bij reparaties van 
weegwerktuigen. 

• Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de gewichten- en aanhangwagen. Daarbij 
controleert hij/zij van beide de technische staat van de voertuigen en de 
werking van de motor en voert het dagelijkse onderhoud uit. Hij/zij draagt 
tevens zorg voor het maken van tijdige afspraken voor de periodiek onderhoud 
bij de garage. 

 

 

KWALIFICATIES: 

• rijbewijs CE is vereist 
• kennis van Code 95 
• technische kennis van vrachtwagens 
• kennis van bediening en bedieningsvoorschriften van heftruck, pompwagen 
• VCA basis is pre 

PRECIA MOLEN BIEDT: 

• Zeer veelzijdige, zelfstandige functie 
• Uitdagend werk in vele industrieën en sectoren 
• Een professioneel bedrijf met een informele, prettige werksfeer 
• Goede  arbeidsvoorwaarden, CAO grootmetaal + 
• Laptop en GSM 
• De mogelijkheid om in een eerste gesprek vrijblijvend kennis te maken met het 

bedrijf 

Neem voor meer informatie contact op met Bert van Andel, T: 076-5242526 of 
E: bert.van.andel@preciamolen.com 
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