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

Opleidingsniveau: middelbaar

bouw- en
houtbewerking

metaal/metalektro/
werktuigbouw/maak
industrie

elektrotechniek
installatie
techniek

auto- en
voertuigtech
niek

procestechniek/
procesindustrie

ICT

transport en
logistiek

agrarischgroenmilieu

economischcommercieeljuridisch

voeding,
horeca

zorg/medisch/
medischtechnisch

onderwijs/

financieel

pedagogisch

veiligheid

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.
Een aantal beroepen wordt onder meerdere kopjes genoemd. Deze beroepen zijn met een sterretje (*)
gemerkt.

Tips vooraf:
-

-

Dit is een landelijke lijst met kansberoepen, maar er zijn wel verschillen tussen regio’s. Check
daarom in de regio waarin u aan de slag wil of er voldoende vacatures zijn.
Kijk bij de vacatures ook naar de aard van de aangeboden contracten. Bij bepaalde beroepen in de
lijst gaat het vaak om vacatures voor oproepkrachten of een klein aantal uur per week. Dit biedt
kansen om aan de slag te komen, maar kan op de langere termijn onwenselijk zijn gezien de
beperkte/variërende inkomsten.
Vaak is een (korte of langere) opleiding of bepaalde certificering noodzakelijk. Kijk dus ook naar
opleidingsmogelijkheden. Het Leerwerkloket kan hierbij adviseren. Kijk voor een Leerwerkloket bij u
in de buurt op www.lerenenwerken.nl.

Metaal/metalektro/werktuigbouw/maakindustrie







plaatwerker / CNC-metaalbuiger, - snijder
isoleerder industrie/isolatieplaatwerker
containermonteur
soldeerder, lasser niveau 1 & 2 (foto, elektrode, TIG, MIG / MAG)
gespecialiseerd lasser niveau 3 & 4 (TIG, MIG/MAG, elektrode)
lasrobotbeheerder








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



autospuiter *










monteur landbouwmachines
monteur grondverzet- en wegenbouwmachines
monteur kranen en funderingsmachines (ook on- en offshore)
monteur heftrucks
carrosseriebouwer
scheepsbouwer (metaal)
scheepswerktuigkundige *
monteur vliegtuigonderhoud







assemblagemedewerker/-technicus voertuigen, elektronica, metaal/elektro, kunststof/rubber
voorman montage/assemblage metaalproducten
monteur/reparateur ramen, deuren, kozijnen, trappen (metaal, kunststof)
constructiesamenbouwer/-steller
(voorman) constructiebankwerker






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



werkvoorbereider/calculator werktuigbouw, elektrotechniek




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

Bouwnijverheid, houtbewerking




straatmaker/rioleringsmedewerker/vakman grond- weg- en waterbouw (gww)
grond- en kabelwerker gas, water, elektra, datacommunicatie
monteur bronbemalingsinstallatie
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opzichter weg- en waterbouw
(hoofd)uitvoerder grond-, weg- en waterbouw (gww)
tekenaar/werkvoorbereider/calculator grond-, weg- en waterbouw (gww)




landmeter
ict'er geo-informatiesystemen *




grondverzetmachinist (dragline, (bull)dozer, shovel/wiellaadschop, hydraulische graafmachine)
kraanmachinist (mobiele kraan, torenkraan)












steigerbouwer
metselaar, voeger, cellenbetonblokkenbouwer (gasbetonblokken, gipsblokken, giboblokken)
natuursteenbewerker
stukadoor, tegelzetter
betonboorder, betonreparateur
betonstaalverwerker
dekvloerenlegger
betontimmerman, bouwtimmerman
houtskeletbouwer
monteur ramen, deuren, kozijnen









rolluik- en zonweringinstallateur
dakdekker (bituum, pannen, riet)
(onderhouds)schilder / behanger
glaszetter
parketvloerenlegger
woningstoffeerder
meubelstoffeerder










machinaal houtbewerker/CNC bediener houtbewerkingsmachines
assemblage/montagemedewerker hout
werkplaatstimmerman
voorman timmerfabriek
interieurbouwer
meubelmaker (machinaal, ambachtelijk)
standbouwer
wand- en plafondmonteur, keukenmonteur



werkvoorbereider interieurbouwbedrijf



deskundig asbestverwijderaar/sloper




(hoofd)uitvoerder bouw en installatie *
werkvoorbereider-calculator bouw en installatie *

Transport en logistiek


orderpicker, magazijnmedewerker




vrachtwagenchauffeur (binnenland/buitenland)
vrachtwagenchauffeur speciaal vervoer (gevaarlijke stoffen, truckmixer, tankauto, geconditioneerd
vervoer, autolaadkraan, kiepauto)





buschauffeur (touringcar, stad- en streekvervoer)
treinmachinist spoorwegen
rangeerder spoorwegen





matroos binnenvaart
schipper/stuurman binnenvaart
scheepswerktuigkundige *





transportplanner
expediteur, cargadoor, declarant (douane)
logistiek teamleider
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Economisch-commercieel-juridisch






technisch-commercieel personeel (inkopers/verkopers/accountmanagers technische produkten) *
accountmanager zakelijke diensten
commercieel medewerker binnendienst
medewerker klantcontact/klantenservice/callcenter
supervisor klantenservice



online marketeer/ontwikkelaar online marketing






verkoopmedewerker tankstation
afdelingsmanager supermarkt
bedrijfsmanager detailhandel
keurmeester AGF *

Zorg/medisch/medisch-technisch




woonbegeleider gehandicaptenzorg
verzorgende ig, kraamverzorgende
verpleegkundige mbo, hbo





medewerker steriele medische hulpmiddelen
audicien, opticien
technisch oogheelkundig assistent




apothekersassistent
tandartsassistent




medisch elektronicus
orthopedisch (prothese) technicus

Elektrotechniek












kabellasser / monteur datacommunicatie
klantmonteur ICT / telecom
(hoofd)monteur elektriciteitsnetten
elektricien / monteur elektrische installaties (huisaansluitingen)
monteur beveiligingsinstallaties
scheepselektricien / scheepselektromonteur
monteur seinwezen, railinfrastructuur
medewerker technische dienst (mechanisch/elektrotechnisch)*
monteur elektromotoren
monteur witgoedapparaten
elektronicamonteur (industriële en consumentenelektronica)




(hoofd)monteur elektrotechniek industrie
meet- en regeltechnicus / monteur meet- en regeltechniek




tekenaar-werkvoorbereider elektrotechniek`
inspecteur elektrische installaties *

Installatietechniek







installatiemonteur gas, water, sanitair, verwarming/ allround loodgieter
onderhoudsmonteur/loodgieter gas, water, sanitair, (centrale) verwarming
(hoofd)monteur verwarming utiliteitsbouw of woningbouw
pijpfitter industriële montage / flensmonteur
monteur koeltechniek, luchtbehandeling
monteur/inbedrijfsteller fabrieksinstallaties *





(hoofd)uitvoerder bouw en installatie *
werkvoorbereider-calculator bouw en installatie *
tekenaar-werkvoorbereider installatietechniek
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inspecteur elektrische installaties *

Procestechniek/procesindustrie





mechanisch operator procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie
operator A (proces)industrie
operator B procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie
operator C procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie




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

Agrarisch-groen-milieu


tractorchauffeur/loonwerker/landbouwmachinist





medewerker varkenshouderij
vakbekwaam/zelfstandig medewerker teelt, meewerkend voorman/vakexpert teelt – groene
technologie
(vakbekwaam) medewerker boomkwekerij




(voorman) hovenier/groenonderhoud
greenkeeper, boomverzorger



keurmeester AGF *

Voeding, horeca


allround brood- en banketbakker



medewerker fastservice






(zelfstandig werkend) restaurantkok
chef-kok restaurant, chef de partie
medewerker bediening horeca, gastheer/gastvrouw horeca, barkeeper
restaurantmanager/food and beverage manager



keurmeester AGF *

Auto- en voertuigtechniek







autoschadehersteller
autospuiter *
(bedrijfs)autotechnicus (fossiele brandstof en elektrisch aangedreven)
APK-keurmeester
fietstechnicus
werkplaatschef auto’s

ICT




servicedeskmedewerker ICT
beheerder ICT (netwerk-, systeem-, applicatie-, functioneel-, database-beheer)
ict'er geo-informatiesystemen *

Financieel



(senior) financieel administrateur
schadebehandelaar/-expert
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Veiligheid




parkeercontroleur
objectbeveiliger
brandwacht/medewerker brandweer/brandweerman



soldaat krijgsmacht

Onderwijs/pedagogisch



medewerker kinderopvang
rij-examinator

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