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1.

Achterhoek

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder, plaatwerker
Constructie- en machinebankwerker
Verspaner (conventioneel en CNC)
Assemblagemonteur werktuigbouw
Tekenaar / constructeur werktuigbouw
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
Machinaal meubelmaker en houtbewerker
Monteur industriële machines en installaties

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Heftruckchauffeur
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Restaurantkok
Economisch en financieel
Accountant (assistent, AA, register)
ICT

Loodgieter / installateur gawalo

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Metselaar

Zorg

Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)

Verzorgende IG

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Verpleegkundige

Tekenaar / constructeur bouwkunde

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Operator proces- en voedingsindustrie
Procestechnoloog en –onderzoeker
Vertegenwoordiger / accountmanager
technische producten
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2.

Amersfoort

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Horeca

ICT

Gastheer / gastvrouw horeca

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner

Restaurantkok

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Economisch - commercieel
Medewerker klantcontact / klantenservice

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Techniek

Productieplanner

Productiemedewerker

Commercieel medewerker binnendienst

(Bedrijfs)autotechnicus

Marktonderzoeker / marketeer

Monteur industriële machines en installaties

Manager detail- en groothandel

Loodgieter / installateur gawalo

Financieel en juridisch

Elektricien / monteur elektro

Controller

Timmerman (b & u, werkplaat, interieur)

Jurist / juridisch specialist

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Onderwijs
Docent vo/mbo taalkundige en exacte vakken
Leerkracht basisonderwijs
Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige
Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Projectleider bouw
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Heftruckchauffeur
Magazijn- en expeditiemedewerker
Logistiek- en voorraadmedewerker
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
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3.

Drechtsteden

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder
Conventioneel verspaner / machinebankwerker
Monteur industriële machines en installaties
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Declarant (douane)
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch – commercieel en financieel

Projectleider / ontwerper – constructeur werktuigbouw

Medewerker klantcontact / klantenservice

Loodgieter / installateur gawalo

Productieplanner

Elektricien / monteur elektro

Vertegenwoordiger / accountmanager
zakelijke diensten

Monteur elektriciteitsnetten

Accountant (assistent, AA, register)

Medeweker technische dienst (elektrotechnisch)

ICT

Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner

Dakdekker

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Werkvoorbereider / calculator gww, bouw en installatie

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Uitvoerder bouw en installatie
Projectleider bouw
Operator proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordiger / accountmanager technische
producten

Onderwijs
Docent vo/mbo taalkundige vakken
Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige
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4.

Drenthe

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Verspaner (conventioneel en CNC)
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
Elektricien / monteur elektro
Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo
Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (m.n. binnenland)
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch - commercieel
Vertegenwoordiger / accountmanager
zakelijke diensten
Financieel
Accountant (assistent en AA)
ICT

Hulparbeider bouw

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Timmerman (burgerlijk en utiliteit,
werkplaats, interieur)

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Betonwerker, betonafwerker

Zorg

Tegelzetter (zonder kitter)

Verzorgende IG

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie

Verpleegkundige

Tekenaar / constructeur bouwkunde

Wijkverpleegkundige

Operator proces- en voedingsindustrie

GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Procestechnoloog en -onderzoeker

Medisch specialist (o.a. kinderarts, gynaecoloog)
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5.

Flevoland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Constructiebankwerker

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch - commercieel

Assemblagemonteur werktuigbouw

Medewerker klantcontact / klantenservice

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Productieplanner

Monteur industriële machines en installaties

Marktonderzoeker / marketeer

Elektricien / monteur elektro

Recruiter

Loodgieter / installateur gawalo

Vertegenwoordiger / accountmanager zakelijk en
technische producten

Installateur luchtbehandeling en koeltechniek
Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)
Bouwpersoneel (timmerman, schilder, metselaar,
voeger, asbestsaneerder)
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie
Tekenaar / constructeur bouwkunde
Uitvoerder bouw en installatie
Projectleider bouw
Operator proces- en voedingsindustrie
Procestechnoloog en onderzoeker

Financieel en juridisch
Accountant (assistent en AA)
Jurist / juridisch specialist
ICT
Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Docent vo/mbo Nederlands, Duits, Engels
Zorg

Kwaliteitsmedewerker

Verzorgende IG

Transport en logistiek

Verpleegkundige

Vrachtwagenchauffeur (m.n. binnenland)

Moeilijk vervulbare vacatures
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6.

FoodValley

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Lasser / metaalsnijder
Constructiebankwerker
CNC verspaner (inclusief programmeren)
Constructiesamenbouwer, (de)montagemonteur
Assemblagemonteur werktuigbouw

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca en schoonmaak
Gastheer / gastvrouw horeca
Schoonmaker
Economisch - commercieel

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Medewerker klantcontact / klantenservice

Monteur industriële machines en installaties

Salarisadministrateur

Elektricien / monteur elektro
Monteur beveiligingsinstallaties
Loodgieter / installateur gawalo
Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)

Commercieel medewerker binnendienst
Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
ICT

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Tekenaar / constructeur bouwkunde

Adviseur automatisering

Projectleider bouw
Transport en logistiek

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Zorg

Vrachtwagenchauffeur (m.n. binnenland)

Verzorgende IG

Logistiek en voorraad medewerker

Verpleegkundige

Transportplanner

GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Moeilijk vervulbare vacatures
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7.

Friesland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder
Conventioneel verspaner, machinebankwerker
CNC verspaner (inclusief programmeren)

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Economisch – commercieel en financieel

Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw

Medewerker klantcontact / klantenservice

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Accountant (assistent, AA, register)

Monteur industriële machines en installaties

ICT

Elektricien / monteur elektro

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Loodgieter / installateur gawalo

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Kraanmachinist
Metselaar, voeger
Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)

Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Zorg

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Verzorgende IG

Tekenaar / constructeur bouwkunde

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Operator proces- en voedingsindustrie

GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Procestechnoloog en - onderzoeker

Medisch specialist

Moeilijk vervulbare vacatures
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8.

Gooi en Vechtstreek

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek

ICT

(Bedrijfs)autotechnicus

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner

CNC machinebediener

Beheerder (software en hardware)

Monteur industriële machines en installaties

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP, .NET, app)

Loodgieter / installateur gawalo

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Elektricien / monteur elektro

Financieel

Timmerman (burgerlijk en utiliteit)

Controller

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Accountant

Operator proces- en voedingsindustrie
Procestechnoloog en - onderzoeker
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel

Financieel en beleggingsexpert
Juridisch
Jurist / juridisch specialist
Onderwijs
Docent vo/mbo taalkundige en exacte vakken
Leerkracht basisonderwijs
Medewerker kinderopvang
Zorg
Verzorgende IG / helpende
Verpleegkundige

Medewerker klantcontact / klantenservice

Medisch specialist (o.a. verzekeringsarts,
bedrijfsarts, oogarts, arts intensive care)

Commercieel medewerker binnendienst

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Productieplanner
Marktonderzoeker / marketeer

Moeilijk vervulbare vacatures
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9.

Gorinchem

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Constructiebankwerker
Lasser /metaalsnijder
Assemblagemonteur werktuigbouw
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
Tekenaar / constructeur werktuigbouw
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
(Service) monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo
Elektricien / monteur elektro
Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)
Schilder
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (m.n. binnenland)
Heftruckchauffeur
Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Economisch – commercieel en financieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
Accountant (assistent en AA)
ICT
Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Zorg

Operator proces- en voedingsindustrie

Verzorgende IG

Vertegenwoordiger / accountmanager technische
producten

Verpleegkundige
Woonbegeleider gehandicaptenzorg
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10.

Groningen

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Monteur industriële machines en installaties

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch - commercieel

Elektricien / monteur elektro

Medewerker klantcontact / klantenservice

Loodgieter / installateur gawalo

Recruiter

Installateur luchtbehandeling en koeltechniek
Kraanmachinist
Glaszetter
Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, gww
Uitvoerder bouw en installatie
Ontwerper – constructeur bouw, BIM-modelleur
Projectleider bouw
Procestechnoloog en -onderzoeker
Horeca

Inkoper
Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
ICT
Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Zorg
Verzorgende IG

Gastheer / gastvrouw horeca

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Zelfstandig werkend restaurantkok

Medisch specialist

Moeilijk vervulbare vacatures

12

< Terug naar de kaart

11.

Groot Amsterdam

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch - commercieel

Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Monteur industriële machines en installaties

Medewerker klantcontact / klantenservice

Loodgieter / installateur gawalo

Inkoper

Elektricien / monteur elektro

Marktonderzoeker / marketeer

Hulparbeider bouw / grondwerkers

Recruiter

Timmerman

Financieel
Accountant / belastingadviseur
Financieel expert / beleggingsexpert
ICT

Schilder
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie
Procestechnoloog en -onderzoeker
Transport en logistiek

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Buschauffeur / chauffeur groepsvervoer

Securityspecialist

Magazijn- en expeditiemedewerker

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP, .NET, app)
Onderwijs en kinderopvang
Leerkracht basisonderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Medewerker kinderopvang
Zorg
Verzorgende IG

Horeca en schoonmaak
Huishoudelijk medewerker / schoonmaker
Gastheer / gastvrouw horeca
Restaurantkok
Juridisch en veiligheid
Beveiliger
Jurist / juridisch specialist

Verpleegkundige

Moeilijk vervulbare vacatures
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12.

Haaglanden

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek

Financieel - juridisch

(Bedrijfs)autotechnicus

Accountant (AA en assistent)

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Controller

Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo

Jurist en juridisch specialist
ICT

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, elektro

Securityspecialist

Tekenaar-constructeur / ontwerper–constructeur
bouwkunde, BIM modelleur

Testdeveloper

Projectleider bouw

Beheerder (software en hardware)

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Logistiek en voorraad medewerker
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch - commercieel

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner
Onderwijs
Docent vo/mbo Nederlands, Engels, Duits
Leerkracht basisonderwijs
Zorg
Verzorgende IG

Medewerker klantcontact / klantenservice

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Productieplanner

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Actuarieel rekenaar en statistisch analist

Medisch specialist

Inkoper / Manager inkoop
Marktonderzoeker / marketeer

Moeilijk vervulbare vacatures
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13.

Helmond De Peel

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder
Conventioneel verspaner en machinebankwerker
CNC verspaner
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties
Elektricien / monteur elektro
Loodgieter / installateur gawalo
Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel
Productieplanner
Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
ICT

Grondwerker weg- en waterbouw

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Bouwvakman (o.a. stratenmaker, metselaar, schilder,
timmerman)

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Zorg

Tekenaar / constructeur bouwkunde

Verzorgende IG

Operator proces- en voedingsindustrie

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Procestechnoloog en –onderzoeker
Kwaliteitsmedewerker

Moeilijk vervulbare vacatures
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14.

Holland Rijnland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Operator proces- en voedingsindustrie
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder
CNC verspaner
Assemblagemonteur werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties

Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
Productieplanner
ICT

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Installateur luchtbehandeling en koeltechniek

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Loodgieter / installateur gawalo
Grondwerker weg- en waterbouw
Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, gww
Transport en logistiek
Heftruckchauffeur
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Buschauffeur lijndienst en trambestuurder
Agrarisch

Helpdeskmedewerker en gebruikersondersteuner
Financieel
Accountant (AA, assistent en register)
Onderwijs
Leerkracht basisonderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Docent vo/mbo taalkundige vakken
Zorg
Verzorgende IG

Hovenier / boomverzorger

Verpleegkundige

Boomkweker

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Moeilijk vervulbare vacatures
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15.

Midden-Brabant

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Conventioneel verspaner, machinebankwerker
Lasser / metaalsnijder
CNC verspaner
Constructiesamenbouwer, -steller, (de)montagemonteur

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Zelfstandig werkend restaurantkok
Economisch - commercieel

Assemblagemonteur werktuigbouw

Medewerker klantcontact / klantenservice

(Bedrijfs)autotechnicus

Productieplanner

Monteur industriële machines en installaties
Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)
Loodgieter / installateur gawalo
Installateur luchtbehandeling en koeltechniek
Elektricien / monteur elektro
Grondwerker weg- en waterbouw
Stratenmaker
Kraanmachinist
Timmerman (burgerlijk,utiliteit, werkplaats, interieur)
Tekenaar / constructeur bouwkunde
Operator proces- en voedingsindustrie
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
Assistent controller
ICT
Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Docent vo/mbo taalkundige vakken
Juridisch
Jurist / juridisch specialist
Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige

Heftruckchauffeur

Moeilijk vervulbare vacatures

17

< Terug naar de kaart

16.

Midden-Gelderland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Operator proces- en voedingsindustrie
(Bedrijfs)autotechnicus

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Economisch - commercieel

Assemblagemonteur werktuigbouw

Productieplanner

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Inkoper

Elektricien / monteur elektro

Vertegenwoordiger / accountmanager
zakelijke diensten

Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo
Monteur elektriciteitsnetten

Financieel
Accountant (AA, assistent, register)
ICT

Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)

Helpdeskmedewerker en gebruikersondersteuner

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Beheerder (software en hardware)

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Uitvoerder bouw en installatie

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Logistiek- en voorraadmedewerker
Horeca

Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Docent vo/mbo taalkundige vakken
Zorg

Gastheer / gastvrouw horeca

Verzorgende IG

Restaurantkok

Verpleegkundige

Schoonmaker

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

17.

Midden-Holland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek

Horeca

Operator proces- en voedingsindustrie

Gastheer / gastvrouw horeca

(Bedrijfs)autotechnicus

Restaurantkok

Lasser / metaalsnijder
CNC machinebediener en CNC verspaner
Projectleider / ontwerper – constructeur werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties
Monteur beveiligingsinstallaties, lucht- en koeltechniek
Loodgieter / installateur gawalo
Elektricien / monteur elektro
Schilder
Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, gww
Vertegenwoordiger / accountmanager
technische producten
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Schoonmaker (m.n. in zorg)
Economisch - commercieel
Commercieel medewerker binnendienst
Financieel en juridisch
Accountant (AA en assistent)
Jurist / juridisch specialist
ICT
Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Leerkracht basisonderwijs
Docent vo/mbo taalkundige vakken
Zorg

Heftruckchauffeur

Verzorgende IG

Logistiek en voorraad medewerker

Verpleegkundige

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger

Moeilijk vervulbare vacatures

Woonbegeleider gehandicaptenzorg
Medisch specialist

19

< Terug naar de kaart

18.

Midden-Limburg

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Operator proces- en voedingsindustrie
Lasser / metaalsnijder

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca

Constructie- en machinebankwerker

Medewerker fastservice

Verspaner (conventioneel en CNC)

Gastheer / gastvrouw horeca

Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
Grondwerker weg- en waterbouw

Restaurantkok
Economisch en commercieel

Metselaar

Medewerker klantcontact / klantenservice

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Manager / teamleider detail- en groothandel

Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo

Verkoopmedewerker detailhandel (kleding outlet)
ICT

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Vertegenwoordiger / accountmanager technische
producten
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige

Logistiek- en voorraadmedewerker

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

19.

Midden-Utrecht

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Economisch-commercieel

Techniek

Medewerker klantcontact / klantenservice

Productiemedewerker

Commercieel medewerker binnendienst

Monteur industriële machines en installaties

Marktonderzoeker / marketeer

Loodgieter / installateur gawalo

Vertegenwoordiger / accountmanager zakelijke
diensten

Elektricien / monteur elektro

ICT

Timmerman (b & u, werkplaats, interieur)

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner

Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie

Adviseur automatisering

Projectleider bouw

Programmeur / developer specifieke talen (o.a. java,
C#, PHP, .NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Financieel en juridisch
Controller
Financieel expert / beleggingsexpert
Jurist / juridisch specialist
Onderwijs
Docent vo / mbo taalkundige en exacte vakken
Leerkracht basisonderwijs
Zorg

Vertegenwoordiger / accountmanager technische
producten
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Heftruckchauffeur
Magazijn- en expeditiemedewerker
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Restaurantkok

Verzorgende IG
Verpleegkundige
Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

20.

Noord-Holland Noord

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Verf- en lakspuiter
CNC verspaner (inclusief programmeren)
Assemblagemonteur werktuigbouw
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
(Bedrijfs)autotechnicus / monteur mobiele werktuigen
Monteur industriële machines en installaties
Installateur luchtbehandeling en koeltechniek

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel en financieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
Accountant (assistent, AA, register)
ICT

Monteur beveiligingsinstallaties

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Loodgieter / installateur gawalo
Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)
Kraanmachinist

Onderwijs
Docent vo/mbo exacte en taalkundige vakken
Zorg

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Verzorgende IG

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Uitvoerder bouw en installatie

Wijkverpleegkundige

Procestechnoloog / -onderzoeker

Medisch specialist

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

21.

Noord-Limburg

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Operator proces- en voedingsindustrie
Constructie- en machinebankwerker

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Transport en logistiek

Verspaner (conventioneel en CNC)

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Logistiek- en voorraadmedewerker

Monteur industriële machines en installaties

Leidinggevende magazijn

Elektricien / monteur elektro

Transportplanner

Loodgieter / installateur gawalo

Declarant (douane)

Grondverzetmachinist
Metselaar
Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Economisch - commercieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
ICT

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Vertegenwoordiger / accountmanager
technische producten

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Horeca

Zorg

Medewerker fastservice

Verzorgende IG

Gastheer / gastvrouw horeca

Verpleegkundige

Restaurantkok

Woonbegeleider gehandicaptenzorg

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

22.

Noordoost-Brabant

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder, plaatwerker

Horeca
Restaurantkok
Economisch-commercieel

CNC verspaner

Medewerker klantcontact / klantenservice

Assemblagemonteur werktuigbouw

Productieplanner

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Vertegenwoordiger / accountmanager
zakelijke diensten

Monteur industriële machines en installaties

ICT

Monteur beveiligingsinstallaties

Helpdeskmedewerker / gebruikersondersteuner

Loodgieter / installateur gawalo

Beheerder (software en hardware)

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Monteur elektriciteitsnetten
Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie
Tekenaar / constructeur bouwkunde
Operator proces- en voedingsindustrie
Procestechnoloog en –onderzoeker
Transport en logistiek

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Financieel en juridisch
Accountant (assistent, AA, register)
Jurist / juridisch specialist
Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Zorg

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Verzorgende IG

Logistiek en voorraadmedewerker

Verpleegkundige

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger

Moeilijk vervulbare vacatures
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23.

Regio Zwolle

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Lasser / metaalsnijder

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger

Constructie- en machinebankwerker

Horeca

Verspaner (CNC en conventioneel)

Restaurantkok

Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw

Economisch-commercieel

(Bedrijfs)autotechnicus
Monteur industriele machines en installaties
Monteur beveiligingsinstallaties
Elektricien / monteur elektro
Loodgieter / installateur gawalo
Kraanmachinist
Bouwvakman (o.a. timmerman, dakdekker)
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie
Uitvoerder bouw en installatie
Tekenaar / constructeur bouwkunde

Medewerker klantcontact / klantenservice
Inkoper
Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
ICT
Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Zorg

Operator proces- en voedingsindustrie

Verzorgende IG

Procestechnoloog en –onderzoeker

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Transport en logistiek

GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Moeilijk vervulbare vacatures
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24.

Rijk van Nijmegen

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Constructiebankwerker
Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo
Elektricien / monteur elektro

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Transportplanner
Economisch-commercieel en financieel

Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)

Medewerker klantcontact / klantenservice

Sloper bouw

Productieplanner

Kraanmachinist
Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie
Horeca en schoonmaak
Medewerker fastservice

Belastingadviseur
ICT
Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Zorg

Gastheer / gastvrouw horeca

Verzorgende IG

Restaurantkok

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

(Gespecialiseerde) schoonmaker

Operatieassistent
Opticien

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

25.

Rijnmond

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
CNC verspaner (inclusief programmeren)
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw

Agrarisch / groen
Hovenier / boomverzorger
Economisch-commercieel

Monteur industriële machines en installaties

Medewerker klantcontact / klantenservice

Elektricien / monteur elektro

Vertegenwoordiger / accountmanager
zakelijke diensten

Loodgieter / installateur gawalo
Monteur / leidinglegger gas, water
Monteur beveiligingsinstallaties

Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
Belastingadviseur

Ontwerper elektrotechnische installaties

ICT

Grondverzetmachinist

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Werkvoorbereider / calculator gww, bouw en installatie

Security specialist

Tekenaar-constructeur bouwkunde
Ontwerper-constructeur civiele techniek
Projectleider bouw
Operator proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordiger / accountmanager technische
producten
Transport en logistiek

Onderwijs
Docent vo/mbo taalkundige en exacte vakken
Leerkracht basisonderwijs
Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Declarant (douane)

Medisch specialist

Moeilijk vervulbare vacatures
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26.

Rivierenland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Constructiebankwerker
Lasser / metaalsnijders
Werkvoorbereider en calculator werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties

Agrarisch / groen
Hovenier / groenvoorziener / boomverzorger
Horeca en schoonmaak
Restaurantkok
(Gespecialiseerde) schoonmaker
ICT

Installateur luchtbehandeling en koeltechniek

Adviseur automatisering

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP, .NET, app)

Loodgieter / installateur
Medewerkers technische dienst (elektrotechnisch)

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs

Timmerman (burgerlijk en utiliteit, werkplaats, interieur)

Docent vo/mbo taalkundige vakken

Werkvoorbereider / calculators gww, bouw en installatie

Docent vo/mbo exacte vakken

Vertegenwoordiger en accountmanager
technische producten
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Zorg
Verzorgende IG
(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Transportplanner

Moeilijk vervulbare vacatures

28

< Terug naar de kaart

27.

Stedendriehoek en Noordwest
Veluwe

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Operator procesindustrie en voedingsindustrie
Procestechnoloog en –onderzoeker
CNC-verspaner
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties
Installateur luchtbehandeling en koeltechniek

Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel en financieel
Medewerker klantcontact /klantenservice
Accountant (assistent en AA)
ICT

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP)

Loodgieter / installateur gawalo

Testdeveloper

Stratenmaker
Metselaar
Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw en installatie
Transport en logistiek

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Docent natuurkunde, scheikunde, wiskunde
Docent Nederlands, Engels, Duits
Zorg

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Verzorgende IG

Transportplanner

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Agrarisch

Wijkverpleegkundige

Hovenier / boomverzorger

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

28.

Twente

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Lasser
Constructiebankwerker
CNC-verspaner
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties

Horeca en schoonmaak
Restaurantkok
(Gespecialiseerde) schoonmaker
Economisch-commercieel en financieel
Medewerker klantcontact /klantenservice
Accountant (assistent en AA)
ICT

Loodgieter / installateur gawalo

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Monteur beveiligingsinstallaties
Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, elektro
Operator proces- en voedingsindustrie
Transport en logistiek

Testdeveloper
Onderwijs
Docent natuurkunde, scheikunde, wiskunde
(vooral 1e graads)
Docent techniek
Zorg

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Verzorgende IG

Transportplanner

Verpleegkundige

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger

Moeilijk vervulbare vacatures

Wijkverpleegkundige
Medisch specialist (o.a. arts SEH)

30

< Terug naar de kaart

29.

West-Brabant

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek

Horeca en schoonmaak

(Bedrijfs)autotechnicus

Gastheer / gastvrouw horeca

(Gespecialiseerd) lasser

Restaurantkok

Constructie- en machinebankwerker
CNC verspaner (inclusief programmeren)
Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw
Tekenaar- en ontwerper-constructeur werktuigbouw
Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo
Elektricien / monteur elektro
Monteur luchtbehandeling en koeltechniek

(Gespecialiseerd) schoonmaker
Economisch - Commercieel
Commercieel medewerker binnendienst met
talenkennis (Duits / Engels / Frans)
Medewerker klantcontact / klantenservice
Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
Belastingadviseur
ICT

Bouwvakman (timmerman, metselaar, schilder,
stukadoor, tegelzetter)

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, elektro

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Tekenaar / constructeur bouwkunde
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Buschauffeur (lijndienst en tram)

Securityspecialist
Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Zorg

Heftruckchauffeur

Verzorgende IG

Transportplanner

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Declarant (douane)

Wijkverpleegkundige

Agrarisch

Medisch specialist (MDL, ouderen, verzekering)

Hovenier / boomverzorger

Moeilijk vervulbare vacatures
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< Terug naar de kaart

30.

Zaanstreek/Waterland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Constructiebankwerker

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca

CNC verspaner

Gastheer / gastvrouw horeca

Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw

Restaurantkok

Elektricien / monteur elektrische bedrijfsinstallaties
(o.a. monteur zonnepanelen)
Monteur industriële machines en installaties
Loodgieter / installateur gawalo

Financieel-economisch en commercieel
Accountant (AA en assistent)
ICT

Hulparbeider bouw

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP)

Werkvoorbereider / calculator gww, bouw en installatie
Tekenaar / constructeur bouwkunde

Testdeveloper
Onderwijs

Operator proces- en voedingsindustrie

Leerkracht basisonderwijs

Procestechnoloog en -onderzoeker

Docent vo/mbo exacte vakken

Vertegenwoordiger / accountmanager (technische
producten)

Docent vo/mbo taalkundige vakken

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige

Moeilijk vervulbare vacatures

32

< Terug naar de kaart

31.

Zeeland

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek

Horeca en schoonmaak

(Gespecialiseerd) lasser

Gastheer / gastvrouw horeca

CNC verspaner (inclusief programmeren)

Hulpkok / keukenassistent

Werkvoorbereider / calculator werktuigbouw

Restaurantkok

Projectleider, ontwerper-constructeur werktuigbouw

(Gespecialiseerd) schoonmaker

Ontwerper industriële automatisering / PLC
programmeur / embedded software engineer

Economisch-commercieel en financieel

Monteur industriële machines en installaties

Medewerker klantcontact / klantenservice

Elektricien / monteur elektro

Commercieel medewerker binnendienst met
talenkennis (Duits / Engels / Frans)

Loodgieter / installateur gawalo
Metselaar
Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, elektro
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Transportplanner
Veiligheid
Beveiliger
Brandwacht / heetwerkwacht / veiligheidstoezichthouder
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger

Accountant (assistent en AA)
ICT
Architect ICT / systeemontwikkelaar
Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)
Securityspecialist
Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Zorg
Verzorgende IG
(Gespecialiseerd) verpleegkundige
Wijkverpleegkundige
Medisch specialist (MDL, ouderen, verzekering)

Moeilijk vervulbare vacatures

33

< Terug naar de kaart

32.

Zuid-Holland Centraal

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
Operator proces- en voedingsindustrie
(Bedrijfs)autotechnicus
Monteur industriële machines en installaties
Monteur beveiligingsinstallaties
Monteur luchtbehandeling en koeltechniek

Economisch-commercieel en financieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
Productieplanner
Financieel
Accountant (AA en assistent)
ICT

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Loodgieter / installateur gawalo

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Medewerker technische dienst (elektrotechnisch)

Testdeveloper

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Onderwijs

Schilder

Docent vo/mbo Nederlands, Engels, Duits

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, elektro

Docent vo/mbo exacte vakken

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Heftruckchauffeur
Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca

Leerkracht basisonderwijs
Zorg
Verzorgende IG
Verpleegkundige
Woonbegeleider gehandicaptenzorg
Medisch specialist

Restaurantkok

Moeilijk vervulbare vacatures

34

< Terug naar de kaart

33.

Zuid-Kennemerland en IJmond

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder
CNC verspaner
Projectleider, ontwerper-constructeur werktuigbouw

Horeca
Restaurantkok
Economisch-commercieel en financieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
Accountant (AA en assistent)

Monteur industriële machines en installaties

ICT

Elektricien / monteur elektro

Programmeur / developer specifieke talen (o.a.
java, C#, PHP)

Loodgieter / installateur gawalo
Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)
Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie, elektro
Uitvoer bouw / installatie
Ingenieur civiele techniek
Operator proces- en voedingsindustrie
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)
Agrarisch

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Onderwijs
Docent vo/mbo exacte vakken
Leerkracht basisonderwijs
Zorg
Helpende
Verzorgende IG
(Gespecialiseerd) verpleegkundige
Wijkverpleegkundige

Hovenier / boomverzorger

Moeilijk vervulbare vacatures

35

< Terug naar de kaart

34.

Zuid-Limburg

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Techniek
(Bedrijfs)autotechnicus
Lasser / metaalsnijder
CNC verspaner
Projectleider / ontwerper-constructeur werktuigbouw
Monteur industriële machines
Elektricien / monteur elektro
Loodgieter / installateur gawalo
Grondwerker weg- en waterbouw
Stratenmaker

Agrarisch
Hovenier / boomverzorger
Horeca
Gastheer / gastvrouw horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel
Medewerker klantcontact / klantenservice
Financieel
Accountant (assistent, AA, register)
ICT

Timmerman (burgerlijk, utiliteit, werkplaats, interieur)

Helpdeskmedewerker en gebruikersondersteuner

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Uitvoerder bouw en installatie
Operator proces- en voedingsindustrie
Transport en logistiek

Architect ICT / systeemontwikkelaar
Zorg
Verzorgende IG

Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Heftruckchauffeur

Wijkverpleegkundige

Transportplanner
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35.

Zuidoost-Brabant

Voorbeelden van moeilijk vervulbare vacatures
Horeca
Restaurantkok
Economisch - commercieel

Techniek
Productiemedewerker
Plaatwerker / metaalbuiger

Medewerker klantcontact /klantenservice

Lasser / metaalsnijder

Productieplanner

Conventioneel verspaner en machinebankwerker

Commercieel medewerker binnendienst

CNC verspaner

Inkoper

Projectleider/ ontwerper-constructeur
werktuigbouw

Financieel

Monteur industriële machines

Accountant (AA, assistent, register)

Elektricien / monteur elektro

Controller

Loodgieter / installateur gawalo

Belastingadviseur

Timmerman (b & u, werkplaats, interieur)

ICT

Werkvoorbereider / calculator bouw, installatie

Helpdeskmedewerker en gebruikersondersteuner

Operator proces- en voedingsindustrie

Architect ICT / systeemontwikkelaar

Procestechnoloog en -onderzoeker

Programmeur / developer specifieke talen
(o.a. java, C#, PHP)

Vertegenwoordiger / accountmanager
technische producten
Manager onderzoek en ontwikkeling (R&D)
technologie

Onderwijs
Docent vo/mbo exacte en taalkundige vakken
Zorg

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeur (binnenland)

Verzorgende IG
Verpleegkundige
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Bijlage: methodiek
Toelichting
In juni 2018 heeft UWV het rapport Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van
beroepen uitgebracht. Dat overzicht is tot stand gekomen door cijfermateriaal over vacatures en
werkzoekenden per beroep naast elkaar te leggen en een analyse van (vaak sectorale) onderzoeken en
berichten. Een uitgebreide verantwoording is opgenomen in de bijlage van het genoemde rapport.
In de zomer van 2018 is vervolgens gekeken naar regionale cijfers over vacatures en werkzoekenden. Op
basis daarvan is voor iedere regio een selectie gemaakt van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures,
verspreid over beroepsrichtingen. Deze selectie is getoetst aan ervaringen en inzichten van de Regionale
Werkgeversservicepunten. Op basis hiervan is een tabel samengesteld van circa 25 tot 30 beroepen met
moeilijk vervulbare vacatures per regio. Het is een selectie: er zullen daarnaast in iedere regio andere
beroepen met moeilijk vervulbare vacatures zijn.
Deze notitie bevat 35 tabellen met regionale beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. De tabellen zijn
ook opgenomen in Regio in Beeld, de 35 regionale arbeidsmarktanalyses die gelijktijdig op 30 oktober
2018 worden uitgebracht.
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Einde rapport
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