Knelpuntberoepen
2018

Overzicht
Een kort overzicht van onze meest gezochte beroepen

Metselaar
Je hebt je passie gevonden in het metselwerk en je bent klaar om je “steentje” bij te dragen aan
het bouwproces? Dat past! Voor diverse werkgevers zijn we namelijk op zoek naar gemotiveerde
medewerkers.
Een greep uit het takenpakket:
 Je voert het metselwerk uit: de grond- of funderingswerken, de dakconstructies, de
constructies in baksteen, in betonblokken, in geprefabriceerde bouwelementen of in elk ander
bouwmateriaal.
 Je leest plannen, maakt funderingen en legt rioolleidingen en regenwaterputten.
 Je voert metselwerk uit en plaatst geprefabriceerde elementen.
 Je voert thermische isolatie en dichtingswerken uit.
 Je voegt en hervoegt.
 Je staat in voor het bekisten, ijzervlechten en betonneren.
 Je voert sloop-, renovatie- en restauratiewerken uit.
 Je voert siermetselwerk uit.

Kraanbestuurder (bouwplaatsmachinist)
Ben je afgestudeerd als ‘Bouwplaatsmachinist’, ‘Mechanische en hydraulische kranen’ of
‘Wegenbouwmachines’ en heb je er zin in om je kennis toe te passen in de praktijk? Laat het ons
snel weten!
Een greep uit het takenpakket:
 Je levert met een kraan materiaal en materieel aan de verschillende uitvoerders op een site
(werf, haven, scheepswerf). Dit kan met een mobiele hijskraan of een telescopische kraan.
 Op de werf hou je rekening met de ondergrond, de windsnelheid, elektrische leidingen, … Je
houdt vooral ook rekening met de veiligheid.
 Alle kraanwerk doe je trouwens in nauw overleg met de werfleider en met je collega’s, van
het opstellen van je kraan tot en met het hijsen van lasten.
 Bovendien zorg je ervoor dat de kraan altijd in orde is en dat alle wettelijke documenten
aanwezig zijn.
 Met een mobiele kraan rij je langs de openbare weg naar de bouwwerf of locatie.
 Je controleert het aanslaan van de last en je heft de vracht, bv. bouwelementen, op de juiste
plaats.
 Je onderhoudt de kraan en voert kleine herstellingen uit. Je voert de verplichte controles en
inspecties uit.

Chef-kok/hulpkok
Ben je afgestudeerd in de richting ‘Hotel’ of ‘Restaurant en Keuken’ en je hebt je passie
gevonden in de horeca? Kom dan snel naar al onze mogelijkheden luisteren!
Een overzicht van de mogelijke taken:
 Je staat in voor alle bereidingen in de keuken.
 Je plant en organiseert alle keukenwerkzaamheden: mise-en-place, bereiden, schikken en
garneren van gerechten.
 Je beheert alles wat verband houdt met de voedingswaren: aankoop en onderhandelingen met
de leveranciers, bevoorrading, opslag en bewaring.
 Je controleert de bereidingstechnieken, de presentatie en de hygiëne van de voedingswaren,
het onderhoud van de keuken en de installaties.
 Je werkt menu's uit, past de recepten aan, berekent de kosten en bepaalt de prijzen. Soms
werk je nieuwe recepten uit.
 Je kan eveneens verantwoordelijk zijn voor het werkingsbudget van de keuken.

Slager
Ben je afgestudeerd in de studierichting ‘Slagerij’ en je kijkt er naar uit om je kennis in praktijk
toe te passen? Kom dan zeker snel babbelen met ons!
Jouw mogelijke verantwoordelijkheden tijdens je werkdag:
 Je versnijdt vlees voor de verkoop (vers vlees of vleesbereidingen) en je zorgt voor een
aantrekkelijke presentatie van de producten in de winkel.
 Je maakt de bestellingen klaar, adviseert en bedient de klanten.
 Je verwerkt meestal het vlees van verschillende diersoorten zoals rund, varken, schaap,
paard.
 Je gebruikt vaak machines zoals een gehaktmolen of een vleescutter.
 Je past bewaartechnieken toe, zoals koude, warme of luchtledige verwerking.
 Je bereidt soms charcuterie (paté, worst of pastei...) en traiteurproducten (quiche, pizza of
bereide schotels).

Onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties
Ben je afgestudeerd in de richting ‘Centrale verwarming en sanitaire installaties’ of ‘Koel- en
warmtechnieken’ en je bent klaar om je eerste stappen in de arbeidsmarkt te zetten? Contacteer
ons!
Hoe ziet jouw mogelijke werkdag eruit:
 Je stelt verwarmingsinstallaties in werking en herstelt ze (verwarmingsketels van
woongebouwen, stoom- of warmwaterproductie voor de industrie, industriële ovens, uitrusting
voor warmtekrachtkoppeling, ...).
 Je werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving.
 Bijkomende activiteiten kunnen zijn: onderdelen van een installatie plaatsen, toezicht houden
op verwarmingsinstallaties, koel- of airconditioningsinstallaties herstellen.
 Je werkt in bedrijven voor het onderhoud van installaties voor verwarming of
energieproductie, in de dienst na verkoop van fabrikanten, bij verdelers van thermische
uitrusting, ...
 Je taken variëren naargelang de activiteit (onderhoud, exploitatie, ...) en de plaats
(industriële sites, woongebouwen, ziekenhuizen, supermarkten, ...).

Onderhoudsmecanicien
Ben je afgestudeerd in de richting ‘Elektromechanica’ of ‘Mechanische vormgevingstechnieken’
en je wenst die technische kennis graag toe te passen in bedrijven? Wij bespreken graag de
mogelijkheden met jou!
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden:
 Je staat in voor de goede werking van het mechanisch gedeelte van werktuigen en
installaties.
 Je voorkomt defecten of herstelt ze.
 Je bent bereid om steeds bij te leren.
 Je gaat voort op de aanwijzingen van je baas, de informatie van de gebruiker en de technische
dossiers van de machines.
 Je bent soms ook betrokken bij andere taken, zoals het installeren, het opstarten en het
bedrijfszekerder maken van de machines.

Onderhoudsmecanicien personenwagens
Heb je een opleiding gevolgd in ‘Autotechnieken’ of ‘Diesel en LPG-motoren’ en wil je die passie
graag ook als beroep uitoefenen? Laat het ons snel weten!
Jouw voornaamste taken:
De onderhoudsmecanicien doet het wagenonderhoud, kleine herstellingen en werkzaamheden
aan de banden. Daarnaast kan je ook:
 Slijtageonderdelen en banden vervangen
 Auto’s voorbereiden voor technische keuringen: klein en groot onderhoud uitvoeren, al dan
niet zelfstandig
 Eenvoudige diagnoses uitvoeren.
 …

Onderhoudsmecanicien bedrijfs- of vrachtwagens
Heb je een opleiding gevolgd in ‘Autotechnieken’ en ligt jouw passie meer in de sector van
bedrijfs- of vrachtwagens? Neem zo snel mogelijk contact op met ons en we bekijken welk bedrijf
het beste bij jou past!
Mogelijkheden en taken:
De onderhoudsmecanicien doet het onderhoud van bedrijfs- en vrachtwagens.
 Je doet kleine herstellingen en werkzaamheden aan de banden.
 Je kan ook:
 slijtageonderdelen en banden vervangen
 vrachtwagens en bedrijfswagens voorbereiden voor technische keuringen
 eenvoudige diagnoses uitvoeren.

Onderhoudselektricien
Heb je een opleiding gevolgd in een elektrische richting en ben je aan het popelen om te tonen
wat je in je mars hebt? We bespreken graag alle opties met je!
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden:
 Je staat hoofdzakelijk in voor het technisch onderhoud van het elektrische gedeelte van het
machinepark in een bedrijf.
 Je waakt over de kwaliteit van de uitrusting en voert onderhoud uit.
 Je installeert en sluit de apparatuur en machines aan en controleert ze op hun goede werking.
 Je spoort defecten op in elektrische installaties: motoren met hun elektronische
aandrijvingen, beveiligingsborden, pneumatische stuur- en vermogenskringen, sensoren en
actoren.
 Je verhelpt storingen.
 Je voert zelfstandig kleine automatiseringsopdrachten uit.

Industrieel elektrotechnisch installateur
Een andere mogelijkheid binnen de elektrische sector is de ‘Industriële elektricien’. Indien je
eerder jouw toekomst hierin ziet, overleggen we ook hier met plezier alles met je!
Een beeld van jouw mogelijke taken:
 Je installeert nieuwe elektrische industriële installaties, je vernieuwt bestaande elektrische
installaties of breidt deze uit.
 Je werkt volgens een installatiedossier, een plan of een schema.
 Je plant en organiseert zelf je werk: je leest schema's, grondplannen en werkopgaveblad en je
gaat de concrete mogelijkheden op de werf na.
 Je zorgt voor de nodige grondstoffen en materieel en doet het voorbereidend werk.
 Je monteert goot- en draagsystemen en je legt buizen en/of kabels.
 Je plaatst industriële elektrische componenten, zoals schakelaars, signalerings- en
bedieningsapparatuur, meet- en regelapparatuur, motoren, machines, ... en sluit ze aan.
 Je plaatst de klemmenkasten, verdeelborden, verlichting en noodstroom installaties en sluit ze
aan.

Bordenbouwer
Een derde mogelijkheid binnen de elektrische sector is de ‘Bordenbouwer’. Als je liever
verantwoordelijk bent voor de oorsprong van de regelborden, hebben wij ook de gepaste
vacatures voor jou!
Jouw takenpakket:
 Boren, slijpen, zagen, … het komt er allemaal bij kijken.
 De bordenbouwer installeert en test alle onderdelen en natuurlijk sluit hij of zij het bord ook
aan op het stroomnet.
 Aan de hand van een installatiedossier, schema's, stukken- en klemmenlijst en een bord layout, bouw je zelfstandig een elektrisch stuur- en regelbord, als onderdeel van een productie
installatie in een bedrijf.
 Je maakt een geprefabriceerde kast en bijhorende montageplaat klaar of je maakt zelf een
montageraam.
 Je plaatst de onderdelen en componenten, zoals draadkanalen, stroomrails, klemmen,
elektrische componenten.
 Daarna monteer je de kabelgoten, de elektrische onderdelen en breng je de bedrading en
labeling aan. Je test de kast en werkt ze af.

Lasser/samensteller
Heb je de handigheid in de vingers? Geniet je van de voldoening van een zelfgemaakte
constructie? Heb je je opleiding “Lassen-constructie” voltooid? Geef ons snel een seintje! We
vernemen het graag!
Hoe ziet jouw dag eruit?
 Je verbindt stukken metaal door middel van hitte en/of druk op de plaats van de verbinding.
 Indien nodig, gebruik je ook een toevoegmetaal van dezelfde aard als het te verbinden
metaal.
 Je levert stukwerk of reeksen.
 Dit doe je volgens plan met of zonder lasprocedure of volgens model.
 Je last volgens verschillende technieken.
We bespreken graag alle mogelijkheden met je:

fotolasser, autogeenlasser, elektrodelasser,
hoofdlasser, TIG-lasser, halfautomaatlasser…

Monteur staalbouwelementen
Wil je met je achtergrond in lassen, liever aan het grotere werk beginnen. Dat kan uiteraard ook!
We zijn zeker op zoek naar gemotiveerde monteurs van staalbouwelementen!
Jouw takenpakket:
 Je monteert een staalconstructie op de bouwplaats.
 De onderdelen worden vanuit het lasatelier geleverd op de werf waar het materiaal eerst
gesorteerd wordt.
 In kleine bedrijven sta je ook in voor de het grondwerk zoals het plaatsen van de ankers.
 Je bent in staat om ter plaatse kleine aanpassingen te maken: gaten boren of kleine laswerken
uit te voeren.
 Je kunt de onderdelen op een efficiënte manier bevestigen aan de kraan om deze gemakkelijk
te kunnen plaatsen.
 Uitzonderlijk hanteer je zware lasten met de hand (bv. bij aanpassingen waar het niet mogelijk
is een kraan te gebruiken).
 Uiteindelijk lijn je de gehele constructie nauwkeurig uit.

Vrachtwagenbestuurder
Ben jij de persoon die ervoor gekozen heeft om de opleiding “Vrachtwagenchauffeur” te volgen en
wil je nu graag de wegen gaan verkennen? Wij overlopen alle verschillende mogelijkheden met jou!
Jouw verantwoordelijkheden:
 Je vervoert goederen over een middellange of lange afstand (producten, voertuigen, ...).
 Je volgt het arbeidsreglement en het reglement op het wegvervoer en de eisen van de klant
(termijn, eenvormigheid ...).
 Je voert werkzaamheden uit met betrekking tot het transport (vastsnoeren van ladingen,
aftekenen van documenten, controle van goederen ...).
 Bijkomende activiteiten kunnen zijn: laden, lossen en het basisonderhoud van het voertuig
uitvoeren.
Je vult de vereiste documenten in en houdt die bij.
 Je controleert de lading, ook tijdens het laden en lossen.
 Je werk varieert naargelang het type voertuig (tankwagen, veewagen, autotrailer, ...), de aard
van de lading (gevaarlijke producten, bulkproducten, dieren, ...) en de route (regionaal,
nationaal, internationaal).

Schrijnwerker hout/aluminium
Ben jij de ‘handige harry’ die geen schrik heeft om de handen uit de mouwen te steken? Wij
bespreken graag alle verschillende opties met jou!
Jouw mogelijke takenpakket:
 Je maakt en plaatst keukens, kasten, trappen, wanden, parket, plafonds, ...
 Je werkt meestal met hout en plaatmaterialen op basis van hout, maar meer en meer ook met
elementen in bv. aluminium en kunststof
 Je meet op en maakt een werktekening
 Je kiest en controleert houtsoorten
 Je zaagt de nodige latten uit de ruwe houtbalken
 Je maakt met de machine onderdelen van het schrijnwerk
 Je voegt de onderdelen samen en monteert het beslag (houten delen die ergens aan bevestigd
zijn)
 Je doet de oppervlaktebehandeling van het schrijnwerk
 Je plaatst het schrijnwerk

Insteller-bediener CNC werktuigmachines
Zit jouw voorkennis eerder in de ‘elektromechanica’ en idealiter nog in ‘computergestuurde
werktuigmachines’? Dan is de wereld van CNC misschien wel iets voor jou?
Conventioneel:
 Je staat in voor de voorbereiding, instelling en bediening van een metaalbewerkingsmachine
voor het maken van unieke stukken of reeksen.
 Je staat in voor het onderhoud van de machine.
 Je hebt voldoende technisch inzicht om het werkstuk nauwkeurig te plaatsen, rekening
houdend met de aard van de bewerkingen, het programma en de slijtage van de werktuigen
(frezen, boren, beitels).
Computergestuurd:
 Je staat in voor de voorbereiding, instelling en programmeren van een CNC-machine.
 Je hebt voldoende technisch inzicht om het werkstuk nauwkeurig te plaatsen, rekening
houdend met de aard van de bewerkingen en het programma.
 Je beheerst meerdere programmeertalen voor het programmeren van de CNC-machine.

Heb je keuze nog niet gemaakt?
Uiteraard stopt het hier niet bij ons!
Ligt jouw interesse misschien wel helemaal op een ander vlak? We hebben ontelbare
andere mogelijkheden die we jou met veel plezier stuk voor stuk uit de doeken doen!
Contacteer ons via onze contactgegevens en we ontvangen je graag voor een
persoonlijke ontmoeting. Zo bekijken we samen wat voor jou de ideale job zal worden!

Waarom TRIXXO Jobs?
Wij luisteren naar jou! We houden rekening met jouw kennis en wensen!
Trixxo Jobs werkt steeds met ‘optie vast’. Na een geslaagde uitzendperiode ga je over
op een contract van onbepaalde duur en zo helpen we graag om je toekomst op te
bouwen!

Ontvang een cadeaubon ter waarde van 100 euro!
Als je 100 dagen via Trixxo Jobs werkt, krijg je van ons een cadeaubon aangeboden ter
waarde van 100 euro! En zeg nu zelf, zo’n leuke extra is toch vast welkom? ;-)

Website: www.kiesjejob.be

Website: www.kiesjejob.be
 Klik rechtsboven op het handige uitklapmenu om al onze mogelijkheden te
bekijken
 Heb je je keuze al gemaakt (of net helemaal niet?) Schrijf je snel in door ons
je naam, GSM en e-mail te geven. Wij contacteren je zo snel we kunnen!
 Heb je nog vragen? Stel ze ons gerust via de contactgegevens!
 TRIXXO Jobs is op zoek naar jou!

Met diverse vestigingen in:

Neem contact met ons op of bezorg ons je
gegevens via e-mail, telefoon, sms of kom
persoonlijk langs in één van onze vele
kantoren.
Voor meer info:

Limburg
Antwerpen

Kirstin Coun

Vlaams-Brabant

Rekruteringsspecialiste

Oost-Vlaanderen

Trixxo Jobs Overpelt
overpelt.jobs@trixxo.be
0472 82 71 91 of 011 718 719

