
Schrijnwerker is meeste gevraagde bouwjob
Welke bouwjobs worden het meest gevraagd? Knelpuntberoepen als werfleiders en calculators staan traditioneel hoog op 
die lijst. Ook voor dakwerkers en metselaars zijn er erg veel vacatures. Maar de absolute winnaar blijkt de schrijnwerker.  

Dat blijkt uit het overzicht van 
de gepubliceerde functies op 
Jobat in bouw, en dit in de voor-
bije twaalf maanden. In die lijst 
vinden we zowel de klassieke 
bouwjobs, zoals loodgieters, 
vloerders, stukadoors en metse-
laars. Er zijn de bouwfuncties die 
meer rond (zware) infrastructuur 
draaien zoals wegenwerkers, 
bouwmachinisten en kraanbe-
diendes tegenover de bouwjobs 
die meer in de richting van afwer-
king gaan zoals schilders, deco-
rateurs en interieurbouwers. 
In de lijst met populairste bouw-
functies vinden we ook jobs 
waar je teams en projecten moet 

aansturen, zoals werfleiders en 
projectleiders. We vinden er spe-
cifieke bouwjobs als architecten, 
landmeters en bouwtekenaar, 
én er zijn (commerciële) bedien-
dejobs zoals de vastgoedmake-
laar. Maar bovenaan staat de 
schrijnwerker. Die ligt goed in 
de markt qua vacatures én op-
leidingen. Bij opleidingsinstituut 
SYNTRA-AB bijvoorbeeld zitten 
opleidingen rond dit beroep - van 
de dagopleiding ‘schrijnwerker- 
interieur’ en het ‘basisjaar hout’ 
tot de specialisatiejaren meu-
belmaker en aannemer interieur 
- doorgaans behoorlijk gevuld.  
(WiVi)

Meest gevraagde jobs in bouw

1 Schrijnwerker / timmerman 13,2%
2 Werfleider, ploegbaas, meestergast 11,4%
3 Projectleider 8,2%
4 Dakwerker 7,9%
5 Calculator, werkvoorbereider 7,0%
6 Metselaar 6,8%
7 Tekenaar bouw 5,9%
8 Handlanger 5,3%
9 Loodgieter / installateur sanitair 4,5%
10 Bekister / ijzervlechter 4,1%
11 Wegenwerker 3,9%
12 Grondwerker 2,8%
13 Vastgoedmakelaar 2,3%
14 Schilder / decorateur 2,1%
15 Bouwplaats- en wegenbouwmachinist 2,1%
16 Kraanbediener 1,8%
17 Interieurbouwer 1,8%
18 Vloerder / tegelzetter 1,5%
19 Installateur HVAC 1,2%
20 Stukadoor 1,0%
21 Landmeter 1,0%
22 Installateur elektrotechniek 0,7%
23 Architect 0,5%
24 Bodemonderzoeker 0,5%
25 Glazenier 0,4%

Bron: Jobat, 2021 -2022

Deze week: 
werken in de bouwsector

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Lokaal bestuur De Pinte zoekt nieuwe medewerkers (m/v/x) in contractueel verband om #TEAM9840 te versterken.  
Als medewerker maak je deel uit van een open en positief team waar ambitie en durf gewaardeerd worden. 

Je komt terecht in een vooruitstrevende, respectvolle en klantgerichte omgeving. Samen met je collega’s ga je voor  
een duurzame, veilige, zorgzame, bruisende en efficiënte gemeente. 

Hoofdverpleegkundige  
(IFIC-categorie 17)

Contractueel verband met voltijdse  
prestaties

Adjunct - hoofdverpleegkundige 
(IFIC-categorie 16)

Contractueel verband met voltijdse  
prestaties

Verpleegkundige  
(IFIC-categorie 14/14 b) 

Contractueel verband met voltijdse en 
deeltijdse prestaties

Zorgkundige (IFIC-categorie 11) 
Contractueel verband met voltijdse en 

deeltijdse prestaties

Facilitair medewerker  
(IFIC-categorie 4)
Contractueel verband  

met 26,6/38 prestaties

Diensthoofd  
Omgevingsambtenaar  

Ruimtelijke Ordening (A1a-A3a) 
Contractueel verband met voltijdse  

prestaties

Onderhoudsmedewerker  
schoonmaak aan huis (E1-E3)

Contractueel verband met 4/5de prestaties

Polyvalent medewerker  
infrastructuur (E1-E3)

Contractueel verband met voltijdse  
prestaties

Interesse in één van deze functies?

Bezorg ons dan ten laatste op 7 juni 2022 je sollicitatiebrief, 
cv en specifieke bewijsstukken waarmee je aantoont in aan-
merking te komen. Dit kan per mail via selectie@depinte.be 
of per post aan het lokaal bestuur, Koning Albertlaan 1,  
9840 De Pinte. 

Info & voorwaarden: www.depinte.be/vacatures.

 
 

 

 

 
 

 



uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

TOPJOBS VIA ANTOON BULCKE

ONTDEK ZE IN JOBAT
EN VIA WWW.ANTOONBULCKE.BE

Donderdag 
2 juni 2022

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

13u - 18u

Schrijf je nu gratis in:
www.jobat.be/
jobbeursvlaamsbrabant

Scan me en ontvang 
je gratis toegangsticket!

Meewerkend
 werfleider
Job met verantwoordelijkheid
Monteren en demonteren 
unitparken

Elektricien
Units en bouwwerf van stroom voorzien
Onderhoud stroomverdeelkasten

Voor meer info

www.bouwplaatsinrichters.be/vacatures
CV : Olivier Michielsen - 
omi@bouwplaatsinrichters.be

Meer dan 20 jaar hét aanspreekpunt voor 
professionele werfinrichting

Schaarbeekstraat 25, 
9120 Melsele   03/254.15.19

zoekt

HOOFD 
CALCULATIEDIENST 

alsook iedereen die interesse heeft 
in een job in de bouw

Alle info over deze vacature
… scan onderstaande QR-code 

✆ 052-45 02 58 - ✉ hr@dero.be
Lokerenbaan 39 - 9240 ZELE

www.dero.be 

Voor de juiste 
chemie tussen 

kandidaat en 
aanwerver Kortrijk

Vaartstraat 25
056 225 880

Gent
Kortrijksesteenweg 1099

093 108 339

www.aanwervingshuis.be
info@aanwervingshuis.be
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