Kansberoepen
In deze richtingen is de kans op werk gemiddeld of hoger

Hoe groter de bol hoe meer vacatures
Kijk op de volgende pagina’s om welke beroepen het gaat.

Hieronder worden per richting kansberoepen genoemd, die interessant kunnen zijn voor mensen met een
opleiding op middelbaar niveau. Het gaat om beroepen waarvoor natuurlijk wel een bepaalde opleiding
noodzakelijk is.
Een aantal beroepen wordt onder meerdere kopjes genoemd. Deze beroepen zijn met een sterretje (*)
gemerkt.
Bouwnijverheid, houtbewerking

straatmaker / rioleringsmedewerker / vakman grond- weg- en waterbouw (gww)

grond- en kabelwerker gas, water, elektra, datacommunicatie

boormachinist, bronboorder

uitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)

opzichter weg- en waterbouw

wegbeheerder


tekenaar civiele techniek



landmeter







machinist hydraulische graafmachine
machinist (bull)dozer
machinist shovel/wiellaadschop
machinist mobiele kraan
machinist torenkraan










steigerbouwer
metselaar, tegelzetter, voeger, cellenbetonblokkenbouwer (gasbetonblokken, gipsblokken,
giboblokken)
natuursteenbewerker
stukadoor, kitter
betonboorder, betonreparateur
betonstaalverwerker
dekvloerenlegger
betontimmerman, bouwtimmerman, wand- en plafondmonteur, keukenmonteur









rolluik- en zonweringinstallateur
monteur/reparateur ramen-, deuren-, kozijnen-, trappenmaker (metaal, kunststof)
dakdekker / pannenlegger / rietdekker
(onderhouds)schilder / behanger / restauratieschilder
glaszetter
parketvloerenlegger
woningstoffeerder













houtskeletbouwer
machinaal houtbewerker / CNC bediener houtbewerkingsmachines
assemblage / montagemedewerker hout
werkplaatstimmerman
voorman timmerfabriek
(scheeps)interieurbouwer
werkvoorbereider interieurbouwbedrijf
meubelmaker (machinaal, ambachtelijk)
restauratietimmerman
scheepstimmerman
standbouwer



asbestverwijderaar / sloper





uitvoerder bouw
werkvoorbereider-calculator bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)
tekenaar-werkvoorbereider bouw / grond-, weg- en waterbouw (gww)

Metaal/metalektro/werktuigbouw/maakindustrie

plaatwerker / CNC-metaalbuiger, - snijder

containermonteur

isoleerder industrie/isolatieplaatwerker
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soldeerder, lasser niveau 1 & 2 (foto, elektrode, TIG, MIG / MAG)
gespecialiseerd lasser niveau 3 & 4 (TIG, MIG/MAG, elektrode)
lasrobotbeheerder
lastechnicus







machinebankwerker/fijnbankwerker
machinaal verspaner (draaien, frezen, kotteren, slijpen) - niet CNC
CNC-machinebediener (excl programmeren)
CNC-programmeur
CNC-verspaner inclusief programmeren (draaien, frezen, kotteren, slijpen)



autospuiter








autoschadehersteller
auto-elektrotechnicus
(bedrijfs)autotechnicus (onderhoud, reparatie)
motorfietstechnicus
(brom)fietstechnicus
APK-keurmeester










monteur landbouwmachines
monteur grondverzet- en wegenbouwmachines
monteur kranen en funderingsmachines (ook on- en offshore)
monteur heftrucks
carrosseriebouwer
jachtbouwer (metaal)
scheepswerktuigkundige/ dieselmotortechnicus schepen *
uitvoerder werktuigbouw






assemblagemedewerker/-technicus voertuigen, metaal/elektro
voorman montage / assemblage metaalproducten
constructiesamenbouwer / steller
constructiebankwerker



controleur machines / voertuigen





monteur / inbedrijfssteller fabrieksinstallaties *
(onderhouds)monteur machines/installaties, liften, werktuigen
medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*





tekenaar-constructeur werktuigbouw, machines/gereedschappen
(tekenaar-)werkvoorbereider werktuigbouw, elektrotechniek
(werkvoorbereider-)calculator werktuigbouw, elektrotechniek




bedrijfsleider metaalbewerkingsbedrijf / constructiebedrijf
technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische producten) *

Transport en logistiek

expeditiemedewerker, lader / losser

orderpicker, magazijnmedewerker

vrachtwagenchauffeur (algemeen, autolaadkraan, geconditioneerd vervoer, tankauto, truckmixer,
gevaarlijke stoffen, kiepauto)



touringcarchauffeur
buschauffeur lijndienst/stadsdienst





matroos binnenvaart
schipper/stuurman binnenvaart
scheepswerktuigkundige / dieselmotortechnicus schepen *






logistiek medewerker / -planner
logistiek teamleider
transportplanner/planner wegtransport
expediteur
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Economisch-financieel-commercieel-juridisch

assistent inkoper

technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische produkten) *

export medewerker binnendienst

commercieel medewerker binnendienst



callcentermedewerker (inbound/outbound)
medewerker klantenservice




schade-expert
incassomedewerker

Elektrotechniek

kabellasser / monteur datacommunicatie

assistent-monteur zwakstroom

(hoofd)monteur elektriciteitsnetten

elektricien / monteur elektrische installaties (huisaansluitingen)

monteur beveiligingsinstallaties

scheepselektricien / scheepselektromonteur

medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*

monteur elektrische railvoertuigen

meet- en regeltechnicus / monteur meet- en regeltechniek

(hoofd-)monteur elektrotechnische panelen, elektrische installaties, midden- en
hoogspanningsinstallaties

elektronicamonteur (industriële en consumentenelektronica)

monteur datadistributie

tekenaar elektrotechniek

inspecteur elektrische installaties

Installatietechniek

monteur gas, water, elektriciteit, datacommunicatie

distributiemonteur gas / water (transportleidingen)

installatiemonteur gas, water, sanitair, verwarming/ allround loodgieter

onderhoudsmonteur/loodgieter gas, water, sanitair, (centrale) verwarming

pijpfitter industriële montage / flensmonteur

monteur verwarming utiliteitsbouw of woningbouw

(hoofd)monteur koeltechniek, luchtbehandeling

monteur/inbedrijfsteller fabrieksinstallaties *




tekenaar-constructeur installatietechniek
(tekenaar-)werkvoorbereider installatietechniek
(werkvoorbereider-)calculator installatietechniek

Procestechniek

mechanisch operator procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie

operator A (proces)industrie

procesoperator B, fieldoperator/paneloperator procesindustrie

operator C procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie



calculator procesindustrie (technisch)
medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*

Zorg/medisch/medisch-technisch

ambulancechauffeur

verzorgende ig

verpleegkundige mbo






medewerker steriele medische hulpmiddelen
audicien, opticien
technisch oogheelkundig assistent
tandartsassistent
medisch elektronicus
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Agrarisch-groen-milieu

medewerker agrarisch loonwerk

medewerker hoveniersbedrijf/groenonderhoud

voorman groenvoorziening

greenkeeper, boomverzorger

hovenier

vakbekwaam/zelfstandig medewerker teelt, meewerkend voorman/vakexpert teelt – groene
technologie

ICT

servicedeskmedewerker ICT

netwerkbeheerder ICT

systeembeheerder ICT

webdeveloper

Voeding, horeca

medewerker fastservice



(zelfstandig) werkend kok restaurant
chef-kok restaurant, chef de partie



zelfstandig werkend bakker

Veiligheid

brandwacht / medewerker brandweer / brandweerman

medewerker vergunningen en advies brandweer

Wis- en natuurkundig/laboratorium

chemisch analist

Kijk op www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijkeberoepen/kansberoepen naar de volledige kansberoepenlijst.
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