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Beroepen met de beste kansen
Goed om te weten
• In dit overzicht worden beroepen met moeilijk vervulbare vacatures genoemd. Voor werkgevers is het lastig om voor deze beroepen personeel te
vinden. Dit betekent dat de kansen op werk bij dit soort beroepen goed zijn.
• Er is ook een uitgebreider rapport. Daarin staat per segment een nuttige toelichting. Het is hier te vinden.
• Op de arbeidsmarkt zijn er verschillen tussen regio’s. Check daarom in de regio waarin u aan de slag wilt of er voldoende vacatures zijn.
• Kijk bij de vacatures ook naar de aard van de aangeboden contracten. Bij sommige beroepen kan het gaan om vacatures voor oproepkrachten of
een klein aantal uur per week. Dit biedt kansen om aan de slag te komen, maar biedt minder perspectief op de langere termijn gezien de
beperkte/variërende inkomsten.
• Vaak is een (korte of langere) opleiding of bepaalde certificering noodzakelijk. Kijk dus ook naar opleidingsmogelijkheden.
• Het Leerwerkloket kan u hierbij adviseren. Kijk voor een Leerwerkloket bij u in de buurt op www.lerenenwerken.nl.
• Wilt u zelf zoeken naar informatie over opleidingen en trainingen, dan kunt u hier informatie vinden:
www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/ontwikkel-uzelf/opleiding/.
• Als u WW ontvangt kunt u ook bij de adviseur werk vragen naar de mogelijkheden voor scholing.

Bouw
Lager beroepsniveau/basisvakmanschap
 hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
 grondwerkers weg- en waterbouw
 slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
 heiers
 steigerbouwers
Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap
 kraan-, grondverzetmachinisten
 stratenmakers, rioleringsmedewerkers
 betonwerkers en –afwerkers
 stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
 metselaars
 isoleerders
 schilders
 glaszetters
 machinaal houtbewerkers
 timmerlieden (burgerlijk en utiliteit, werkplaats en interieur)
 wand- en plafondmonteurs, keukenmonteurs
 dakdekkers
 uitvoerders bouw/grond-, weg- en waterbouw
 EPA (Energie Prestatie Advisering) adviseurs
 tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw/grond-,
weg- en waterbouw

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 bodemkundig onderzoekers- en saneerders*
 bouwkundig inspecteurs*
 projectleiders bouw
 ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs

Installatie
Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap
 monteurs/leidingleggers gas/water
 monteurs elektriciteitsnetten
 elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder
zonnepanelen)
 monteurs telecommunicatiesystemen
 loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder
warmtepompen)
 installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
 monteur beveiligingsinstallaties
 liftmonteurs
 medewerkers technische dienst elektrotechnisch
 meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
 tekenaars, werkvoorbereiders en calculators installatie en
elektrotechniek*
 uitvoerders installatietechniek
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 projectleiders/ontwerpers-constructeurs
installatietechniek/elektrotechniek
 controleurs/inspecteurs elektrische installaties
* Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden kan het gaan om een functie
op middelbaar of hoger beroepsniveau

Industrie
Lager beroepsniveau/basisvakmanschap
 assemblagemedewerkers/-monteurs
 afwerkers/operators gieterij
 verf- en lakspuiters
Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap
 pijpfitters
 gereedschapsmakers/fijn-instrumentmakers
 lassers/lasrobotoperators
 constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
 plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
 conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
 CNC-verspaners, CNC-programmeurs
 monteurs industriële machines en installaties
 operators proces- en voedingsindustrie
 tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw*
 verkopers, accountmanagers technische producten*

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
 procestechnologen, levensmiddelentechnologen,
productontwikkelaars procesindustrie
 regulatory Affairs Officers
 ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs,
embedded software engineers
 maintenance engineers
 projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel
ontwerpers (technisch)
 productieleiders/leidinggevenden industrie
 managers research & development (R&D)

Voertuigen
Middelbaar beroepsniveau/gespecialiseerd vakmanschap
 automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters,
werkplaatschefs auto’s
 autoschadeherstellers
 autospuiters
 rijwielmonteurs
 monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
* Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden kan het gaan om een functie
op middelbaar of hoger beroepsniveau

Transport en logistiek

Veiligheid

Lager beroepsniveau/basisvakmanschap
 heftruckchauffeurs
 laders, lossers en sjouwers
 verhuizers

Lager beroepsniveau/basisvakmanschap
 verkeersregelaars
 brandwachten/heetwerkwachten

Middelbaar beroepsniveau
 expeditiemedewerkers, magazijnchefs
 vrachtwagenchauffeurs
 buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
 rangeerders
 transportplanners*
 matrozen binnenvaart
 declaranten*, expediteurs

Middelbaar beroepsniveau
 parkeercontroleurs
 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA)
 objectbeveiligers

Agrarisch, groen
Middelbaar beroepsniveau
 medewerkers varkenshouderij
 tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
 (voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
 (vakbekwaam) medewerkers boomkwekerij

* Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden kan het gaan om een functie
op middelbaar of hoger beroepsniveau

Horeca

Schoonmaak

Middelbaar beroepsniveau
 gastheren/gastvrouwen
 medewerkers fastservice
 restaurantkoks
 food and beverage managers (F&B)

Lager beroepsniveau/basisvakmanschap
 schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
 glazenwassers
 gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
 medewerkers autowasstraat
 ongediertebestrijders
 milieu chauffeurs/chauffeurs vuilniswagen

Commercieel, verkoop
Lager beroepsniveau/basisvakmanschap
 verkoopmedewerkers tankstation
Middelbaar beroepsniveau
 verkoopmedewerkers keukens/badkamers
 woningstoffeerders, meubelstoffeerders, parketvloerenleggers
 verkoopmedewerkers elektronica
 medewerkers klantcontact (klantenservice/callcenters)
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 recruiters
 online-marketeers

ICT

Financieel, juridisch

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
 programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
 developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud,
frontend/backend, app, UX)
 netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
 BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse
ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
 testdevelopers
 architecten ict/systeemontwikkelaars
 security specialisten, adviseurs interne controle en beveiliging
informatievoorziening

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 assistent-accountants, AA-accountants, registeraccountants, IT-auditors
 belastingadviseurs
 inkopers
 customer due diligence specialisten
 advocaten, kandidaat-notarissen, bedrijfsjuristen

Overheid
Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie,
stedenbouwkundige
 beleidsmedewerkers milieu

Zorg

Onderwijs, pedagogisch

Middelbaar beroepsniveau
 verzorgenden ig
 algemeen verpleegkundigen (mbo)
 woonbegeleiders gehandicaptenzorg
 opticiens, audiciens
 apothekersassistenten

Middelbaar beroepsniveau
 pedagogisch medewerkers kinderopvang
 zweminstructeurs

Hoger/wetenschappelijk beroepsniveau
 wijkverpleegkundigen
 (algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen
ziekenhuis/instelling/GGZ
 operatieassistenten, anesthesiemedewerkers,
ambulanceverpleegkundigen
 verpleegkundig specialisten/nurse practitioners
 specifieke medisch specialisten: specialisten ouderengeneeskunde,
artsen voor verstandelijk gehandicapten, artsen spoedeisende hulp
(SEH), klinisch geriaters, verslavingsartsen
 bedrijfsartsen, verzekeringsartsen
 psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
 apothekers
 tandartsen

Hoger en wetenschappelijk beroepsniveau
 leerkrachten basisonderwijs
 docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde,
wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
 docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen
(1e en 2e graads)
 vakdocenten beroepsonderwijs techniek
 vakdocenten beroepsonderwijs verpleegkunde

