
Deze week: 
werken in de bouw Jobadvertenties vind je zowel  

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

Volgende week in Jobat:
extra jobs in finance & verzekering

  

VAN WERFLEIDER TOT METSELAAR

De bouw is als vanouds goed vertegenwoordigd in de lijst met knelpunt-
beroepen. De sector telt tientallen knelpunten, maar met deze acht beroepen 
komen we al een heel eind weg. 

1. WERFLEIDER
Dit profiel staat steevast bovenaan als het om knel-
punten gaat. Zo’n werfleider organiseert de activitei-
ten op één of meerdere bouwwerven en volgt deze 
dagelijks op. Hij inspecteert de werken en budgetten 
en stuurt de werkkrachten aan. De vacatures voor 
werfleider raken moeilijk ingevuld door het struc-
turele tekort aan technisch geschoolden met een
bachelor- of een masterdiploma. Voor deze job is 
ook de nodige ervaring vereist.
Bij arbeidsbemiddelaar VDAB halen ze alvast de 
piste aan om de vacatures open te stellen voor 
tso-profielen en assistent-werfleiders, die dan kun-
nen doorgroeien tot werfleider. Het beroep verschilt 
overigens weinig van het beroep conducteur bouw, 
die ook altijd opduikt in de knelpuntlijst.

2. CALCULATOR BOUW
Een calculator bouw voert de metingen uit op wer-
ven en vertaalt alles in cijfers. Zo zal hij of zij de een-
heidskost van elke uitvoeringsfase van het bouwpro-
ject bepalen, net als de prijsraming voor de globale 
uitvoering ervan. Technisch en cijfermatig inzicht zijn 
absolute vereisten, net als een eerder specifieke op-
leiding zoals professionele bachelor bouw.

3.  SCHRIJNWERKER
De schrijnwerker maakt en plaatst schrijnwerk in 

hout, metaal, aluminium of kunststof. Op jobniveau 
maken we het onderscheid tussen de binnenschrijn-
werker, de buitenschrijnwerker en de werkplaats-
schrijnwerker. Vooral deze laatste twee blijken zwa-
re knelpuntberoepen.

4. DAKDEKKER
Ook dakwerkers zijn hardnekkige knelpuntberoe-
pen. Zij kampen dan ook met jarenlange wachtlijs-
ten. Zo’n dakdekker bewerkt en plaatst dakbedek-
kingselementen om gebouwen wind- en regenvrij te 
maken. In functie daarvan is het ook best een ge-
vaarlijke job. De meeste vacatures zijn er doorgaans 
voor de dakdekker schuine daken. Maar eveneens 
knelpunten zijn de dakbedekker platte daken, de 
dakbedekker industriële daken of de daktimmer-
man.

5. TECHNICUS TEKENAAR
Onder dit profiel plaatsen we de technicus studiebu-
reau bouw, een hooggeschoold technische profiel 
dat bouwprojecten uitwerkt, stabiliteitsberekenin-
gen uitvoert en de technische processen, bouwme-
thoden en kosten bestudeert. Dit beroep bevindt 
zich ook in de sfeer van BIM (building information 
modeling), waarbij aannemers op één plan werken 
dat alle technische aspecten bevat. Een BIM-teke-
naar tekent zo’n bouw- en uitvoeringsplan dan uit.

6. METSELAAR
Metselaars zijn bouwers pur sang: muren, gevels 
en wanden en ze staan in voor de afdichting en 
isolatie. De instroom in de opleidingen is laag.
Werkgevers vinden moeilijk geschikte kandidaten 
door de vraag naar meer polyvalentie, taalvereis-
ten en zelfstandigheid in het werk. 

7. LANDMETER
Geen bouw zonder landmeters. Zij worden ingezet 
voor het opmeten, afpalen, uitzetten en inrichten 
van stukken grond, vastgoed en andere objecten. 
Dit in het kader van eigendomsoverdracht, nieuw-
bouw, verbouwing of waardenschatting. Ook hier 
zijn de gezochte profielen – gespecialiseerde in-
genieurs en bachelors bouwkunde met optie land-
meetkunde – eerder schaars.

8. STUKADOOR
Dit profiel bekleedt dan voornamelijk muren en 
plafonds met pleister, gipsplaten of kalk. Bijkomen-
de activiteiten van de stukadoor zijn het plaatsen 
van tussenwanden en isolatiematerialen of het uit-
voeren van restauratiewerkzaamheden. Het is ook 
een knelpuntberoep door de specifieke (en best 
zware) arbeidsomstandigheden.

William Visterin

Inzake knelpuntberoep
in de bouw staat

de werfleider
nog altijd bovenaan.

Acht absolute
knelpunten in bouw



SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor de volledige functieomschrijving en een snelle behandeling van je kandidatuur  
reageer je via www.auli.be.

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:

Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het marktsegment met specifieke toepassingen 
in de ruwbouwfase op de werven: gietmortels, betonlosmiddelen, beschermingsproducten, 
reparatieproducten, hechtmiddelen ... 

•  Je identificeert continu het marktpotentieel: de lopende werven, de grotere bouwprojecten in 
opstartfase, de aannemers en de marktinfluencers.

• Als rasechte businessontwikkelaar genereer je omzet via relatiemanagement: je zorgt ervoor dat je de 
juiste persoon bent, met het juiste product, op de juiste plaats, op het juiste moment! Dit realiseer je in 
eerste instantie door zeer gericht werven te bezoeken en constant op te volgen. 

• Je beheert je klanten en de diverse gesprekpartners (werfleiders, aankopers ...), denkt met hen mee en 
adviseert hen op een correcte, professionele en servicegerichte manier. Voor grotere klanten assisteer 
je eveneens bij de ontwikkeling van een accountplan en jaarcontracten.

• Op termijn zal je focus meer op de commerciële ontwikkeling van Wallonië liggen. Wanneer de groei 
van dit segment dit vereist, zal je de nieuwe verkoopmedewerkers dan ook sturen en begeleiden.

• Je werkt intensief samen met de commerciële binnendienst, de R&D-afdeling en de 
regioverantwoordelijke, aan wie je rapporteert.

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in 
de sector van de bouwchemische specialiteiten. Demula 
verdeelt en produceert hulpstoffen voor beton en mortel, 
krimparme mortels, renovatie- en reparatiemortels en 
andere bouwspecialiteiten. Via een bewuste benadering van 
de markt en een continu streven naar professionalisering 
heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd. 
De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment, 
de technologische ondersteuning en een internationaal 
uitgebouwde verankering. 

ACCOUNTMANAGER Antwerpen, Brabant en Limburg
Verkoper pur sang met groeipotentieel
(Ref. 2022/2091) 

De kennismaking: Als voortrekker wil Comfort Energy Group een duurzame partner zijn in de 
noodzakelijke energietransitie. Dat is waar de meer dan 350 medewerkers van Comfort Energy 
Group voor gaan. Tegen 2030 moeten de broeikasgassen al met minstens 55% verminderd 
zijn. Daarom hebben ze als marktleider, met hun entiteiten Comfort Energy, All-In Tank Service, 
Suncalor en TVW Fuel Trucks, een belangrijke rol te vervullen voor hun meer dan 200.000 
klanten. Om de doorgedreven transitie, ambitieuze groei en internationalisering te ondersteunen, 
zijn we voor hen op zoek naar een:

CFO 
Strategische financeprofessional met M&A-achtergrond
De uitdaging: • Uittekenen van het financiële beleid i.s.m. Groep CFO en bepalen van de 
financiële strategie • Eindverantwoordelijkheid over boekhouding en rapportage aan de raad 
van bestuur • Aansturen van een 27-koppig financeteam • Meebouwen aan het strategisch 
meerjarenplan, opstellen van budgetten, budgetowner-rapportering en reforecastings  
• Bewaken van financiële KPI’s en auditprocedures • Maken van risicoanalyses  
• Administratieve efficiëntieverhoging • Uitwerken en implementeren van acties om 
rentabiliteit, tevredenheid, operationele excellentie en toekomstgerichtheid te verbeteren  
• Rapporteren aan de CEO en de raad van bestuur

De perfecte match: • Masterdiploma en minstens 5 jaar highlevelmanagementervaring op 
het vlak van finance • Sterk strategisch inzicht en uitgesproken businessacumen • Interesse in 
M&A en ervaring met managementaccounting • Feeling voor opportuniteiten in de markt en 
digitalisering • Peoplemanager • Ervaring met changeprojecten • Innovatief en resultaatgericht

Het aanbod: • Ambitieuze omgeving • De kans om jezelf en de sector verder te ontplooien  
• Inspirerende collega’s • Rol met wezenlijke impact op de groei van de groep • Tewerkstelling 
in Hasselt

 www.comfortenergygroup.com

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be



Recordaantal vacatures in bouwsector

“Heel wat bedrijven doen de moeite niet meer om een 
vacature te plaatsen omdat ze die toch niet ingevuld krij-
gen”, stelt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens op de 
vacaturecijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel 
recent publiceerde. “Ook uit eigen bevragingen weten we 
dat maar liefst 9 op 10 bouwbedrijven geen of onvoldoen-
de geschikte kandidaten vinden.”
Volgens Waeytens gaat het al lang niet meer om arbeids-
krapte. “Er is gewoon geen water meer in de vijver om uit 

te vissen. Met alle gevolgen van dien”, stelt hij. Bouwunie 
pleit voor een lastenverlaging voor opleidingen. “Op die 
manier kunnen kmo’s mensen op de werf zelf opleiden 
en meer zij-instromers tot een job in de bouw overhalen.” 

INNOVATIEF
In elk geval blijft de bouw volgens Bouwunie een 
aantrekkelijke sector om in te werken. “Als werkne-
mer krijg je er werkzekerheid, extralegale voordelen 
en opleidingsmogelijkheden”, klinkt het. “Bovendien 
is de bouw meer dan handwerk alleen. De sector 
werkt met moderne apparatuur zoals drones, robots 
of andere innovaties.”    
     (WiVi)

Maar liefst 16.000 vacatures telt de bouwsector, en dat aantal lijkt zelfs een onderschatting. 
“Opleiding voor nieuwkomers is cruciaal.”

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.

JOBDAG Field Service Engineer
Automatisatie is de toekomst. 
Benieuwd hoe een Field Service Engineer bij 
ons tewerk gaat ? 
Kom dan naar onze jobdag ! 
Wij zoeken collega’s om 
ons team te versterken

Waar: Katwilgweg 3C, Antwerpen Linkeroever

Wanneer: 5 oktober 2022 van 10:00 – 14:00

Inschrijven kan via talent.antb@dematic.com

Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

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

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

Goesting om ook 
je carrière gesmeerd 
te laten verlopen?

www.asap.be/nl/jobs/techniek

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?
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