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2.HEFTRUCKCHAUFFEUR
OOK GENOEMD: Heftruckbestuurder, Reachtrukchauffeur, 

Chauffeur interne transportmiddelen

© Walter Saenen



 Je bestuurt een heftruck in een magazijn. 

 Je laadt en lost goederen met een heftruck in / 
uit een vrachtwagen.

 Je vervoert goederen intern in het magazijn naar 
de juiste locatie.

 Je leest de laadbrief na en checkt goederen die je 
moet lossen of laden.

 Je laadt een vrachtwagen op een efficiënte 
manier: volgens de route die een vrachtwagen 
rijdt naar zijn klanten (goederen van de eerste 
klant mogen niet achteraan staan!).

 Je registreert gegevens in het computersysteem 

 Je kijkt je heftruck na op defecten en slijtage. 
Kleine herstellingen of onderhoud kan je zelf 
uitvoeren.

LOON STARTER

Brutoloon tussen € 
2.175 – € 2.235

Extra premie als je in 
shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt overdag of in 
shiften, afhankelijk van 
het bedrijf waarvoor je 
werkt. Bij heel wat 
bedrijven zal je werken 
in 2 shiften, wat wil 
zeggen dat je vroege 
en late shiften doet.

TAKEN



 Je moet geen schooldiploma 
hebben. Je goede werkhouding 
is belangrijker.
 Je moet een heftruckattest

hebben!
 Heb je wel een schooldiploma, 

dan is dat uiteraard een 
pluspunt. 

 Je vindt veiligheid belangrijk.

 Je werkt precies en 
voorzichtig.

 Je hebt een goede oog-hand-
coördinatie 

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

WAAR KAN JE EEN HEFTRUCKATTEST BEHALEN?
Een opleiding heftruckattest duurt 
gemiddeld 5 dagen: je kan dit volgen bij 
interimkantoren, Syntra, Furbo, Praxis en 
nog heel wat andere opleidingcentra.

VDAB biedt een meer uitgebreide 
opleiding aan tot magazijnmedewerker 
(6 weken). Je behaalt tijdens deze 
opleiding ook je heftruckattest. 



WAAR WERK JE?
Overal in de haven vind je 
magazijnen en bedrijven die 
heftruckchauffeurs zoeken, zowel 
op linkeroever (Waaslandhaven) als 
op rechteroever. 

Ook aan de rand van de haven 
vind je magazijnen, bijvoorbeeld in 
de omgeving van de Noorderlaan.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

 Naast heftruck ook andere 
interne trucks leren besturen 
zoals reachtruck

 Teamleader



Waar vind je meer info over deze job? 

 https://www.vdab.be/beroep/823d8e67-9c45-4e84-a7aa-
f9675585c7fd/heftruckchauffeur

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=5
50

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog 
extra opleiding nodig hebt?

 https://travi.be/nl/kalender?kal_soort=2&kal_regio=1&kal_start=&kal_end
=&kal_thema_opl=4&kal_thema_evn=0

 https://www.syntra-ab.be/opleidingen/heftruck-basisopleiding-is001-
gecertificeerd

 https://www.praxistraining.be/opleidingen
 https://www.furbo.be/nl/logistieke-opleidingen/opleiding-vorkheftruck-

5d.htm
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-166050/cursus/C-AMI-

61979/Magazijnmedewerker-HERENTALS

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/823d8e67-9c45-4e84-a7aa-f9675585c7fd/heftruckchauffeur
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=550
https://travi.be/nl/kalender?kal_soort=2&kal_regio=1&kal_start=&kal_end=&kal_thema_opl=4&kal_thema_evn=0
https://www.syntra-ab.be/opleidingen/heftruck-basisopleiding-is001-gecertificeerd
https://www.praxistraining.be/opleidingen
https://www.furbo.be/nl/logistieke-opleidingen/opleiding-vorkheftruck-5d.htm
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-166050/cursus/C-AMI-61979/Magazijnmedewerker-HERENTALS


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7

