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1. Achterhoek

Achterhoek
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Grondwerkers weg- en waterbouw
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Verf- en lakspuiters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants

Moeilijk vervulbare vacatures

3

ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
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2. Amersfoort

Amersfoort
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers weg- en waterbouw
Steigerbouwers
Dakdekkers
Metselaars
Schilders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Expeditiemedewerkers
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel
Verkoopmedewerkers tankstation
Verkoopmedewerkers keukens/badkamers
Verkoopmedewerkers elektronica
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
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Financieel, juridisch
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Inkopers
(Bedrijfs)juristen
ICT
ICT-helpdeskmedewerkers, servicedeskmedewerkers
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehousebeheerders
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
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3. Drechtsteden

Drechtsteden
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Dakdekkers
Glaszetters
Metselaars
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Recruiters (mn ICT, techniek)
Assistent-accountants, AA-accountants
Inkopers
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ICT
ICT-helpdeskmedewerkers, servicedeskmedewerkers
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
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4. Drenthe

Drenthe
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Kraan-, grondverzetmachinisten
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Productieplanners/orderbegeleiders
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Inkopers
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Medisch specialisten (bv. arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderengeneeskunde, arts spoedeisende hulp (SEH))
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5. Flevoland

Flevoland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Betonwerkers en –afwerkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Verf- en lakspuiters
Lassers/lasrobotoperators
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Medewerkers fastservice
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
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Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen
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6. FoodValley

FoodValley
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Schilders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants, IT-auditors/controllers
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ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R)
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Testdevelopers
Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Zorg
Verzorgenden ig
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen
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7. Friesland

Friesland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Kraan-, grondverzetmachinisten
Dakdekkers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs/leidingleggers gas/water
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bodemkundig onderzoekers- en saneerders
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Verf- en lakspuiters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Lassers/lasrobotoperators
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Glazenwassers
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants
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ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderengeneeskunde, arts spoedeisende hulp (SEH))
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8. Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Schilders
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
industrie, voertuigentechniek
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Productieplanners/orderbegeleiders
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak, veiligheid
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Objectbeveiligers
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Assistent-accountants, AA-accountants
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
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9. Gorinchem

Gorinchem
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Schilders
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Lassers/lasrobotoperators
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Inkopers
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
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10. Groningen

Groningen
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Isoleerders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Autospuiters
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Verhuizers
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Medewerkers autowasstraat
Glazenwassers
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel, juridisch
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
(Bedrijfs)juristen
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ICT
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R)
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Psychiaters
Medisch specialisten (bv. arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderengeneeskunde, arts spoedeisende hulp (SEH))
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11. Groot Amsterdam

Groot Amsterdam
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Betonwerkers en –afwerkers
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Dakdekkers
Metselaars
Schilders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs en controleurs elektrische installaties
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Pijpfitters
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Managers research & development (R&D)
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Rijwielmonteurs
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
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Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Verhuizers
Expeditiemedewerkers
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak, veiligheid
Medewerkers fastservice
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Food and Beverage managers (F&B)
Medewerkers autowasstraat
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Objectbeveiligers, ambulante beveiligers, verkeersregelaars
Commercieel
Verkoopmedewerkers tankstation
Verkoopmedewerkers keukens/badkamers
Verkoopmedewerkers elektronica
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Financieel, juridisch, overheid
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants, IT-auditors/controllers
Belastingadviseurs
Inkopers
Advocaten, (bedrijfs)juristen
Compliance specialisten, Customer Due Diligence specialisten
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie, stedenbouwkundige
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Security specialisten, adviseurs interne controle en beveiliging informatievoorziening
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Testdevelopers
Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen
Psychiaters
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12. Haaglanden

Haaglanden
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Steigerbouwers
Kraan-, grondverzetmachinisten
Dakdekkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Verhuizers
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Medewerkers fastservice
Gastheren/gastvrouwen horeca
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
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Commercieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Financieel, juridisch, overheid
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants, IT-auditors/controllers
Belastingadviseurs
Compliance specialisten, Customer Due Diligence specialisten
Beleidsmedewerkers milieu
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie, stedenbouwkundige
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Security specialisten, adviseurs interne controle en beveiliging informatievoorziening
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Testdevelopers
Onderwijs
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)
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13. Helmond-De Peel

Helmond-De Peel
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Monteurs industriële machines en installaties
Operators proces- en voedingsindustrie
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Financieel
Assistent-accountants, AA-accountants
Belastingadviseurs
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
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Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)
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14. Holland Rijnland

Holland Rijnland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Metselaars
Schilders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Expeditiemedewerkers
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Horeca, schoonmaak, veiligheid
Medewerkers fastservice
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Objectbeveiligers
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Recruiters (mn ICT, techniek)
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Medisch specialisten (bv. arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderengeneeskunde, arts spoedeisende hulp (SEH))
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15. Midden-Brabant

Midden-Brabant
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Afwerkers/operators gieterij
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Gereedschapsmakers/fijn-instrumentmakers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Rangeerders
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Restaurantkoks
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Recruiters (mn ICT, techniek)
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Financieel, juridisch
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
(Bedrijfs)juristen
ICT
ICT-helpdeskmedewerkers, servicedeskmedewerkers
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
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16. Midden-Gelderland

Midden-Gelderland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Declaranten, expediteurs
Horeca, schoonmaak
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants, IT-auditors/controllers
Juridisch, overheid
Advocaten, (bedrijfs)juristen
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie, stedenbouwkundige
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ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts ouderengeneeskunde, spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)

Moeilijk vervulbare vacatures
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17. Midden-Holland

Midden-Holland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers weg- en waterbouw
Schilders
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Horeca, schoonmaak, veiligheid
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Objectbeveiligers
Commercieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Recruiters (mn ICT, techniek)
Financieel, juridisch
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, IT-auditors/controllers
(Bedrijfs)juristen

Moeilijk vervulbare vacatures
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ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Medisch specialisten (bv. arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderengeneeskunde, arts spoedeisende hulp (SEH))

Moeilijk vervulbare vacatures
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18. Midden-Limburg

Midden-Limburg
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Dakdekkers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Medewerkers fastservice
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel, financieel
Verkoopmedewerkers keukens/badkamers
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)

Moeilijk vervulbare vacatures
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Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), arts ouderengeneeskunde)

Moeilijk vervulbare vacatures
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19. Midden-Utrecht

Midden-Utrecht
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Glaszetters
Metselaars
Schilders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bodemkundig onderzoekers- en saneerders
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Managers research & development (R&D)
Autospuiters
Autoschadeherstellers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s

Moeilijk vervulbare vacatures
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Rijwielmonteurs
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Expeditiemedewerkers
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Transportplanners
Declaranten, expediteurs
Horeca, schoonmaak, veiligheid
Medewerkers fastservice
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Medewerkers autowasstraat
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Objectbeveiligers
Commercieel
Verkoopmedewerkers tankstation
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Financieel, juridisch, overheid
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Belastingadviseurs
Advocaten, (bedrijfs)juristen
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie, stedenbouwkundige
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Security specialisten, adviseurs interne controle en beveiliging informatievoorziening
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Testdevelopers
Onderwijs
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Psychiaters
Medisch specialisten (bv. arts ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, internist)
Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen

Moeilijk vervulbare vacatures
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20. Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Dakdekkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs/leidingleggers gas/water
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Pijpfitters
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Expeditiemedewerkers
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
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Horeca, schoonmaak
Medewerkers fastservice
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Glazenwassers
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel
Verkoopmedewerkers tankstation
Verkoopmedewerkers elektronica
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Financieel
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants, IT-auditors/controllers
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), arts ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten)

Moeilijk vervulbare vacatures
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21. Noord-Limburg

Noord-Limburg
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Dakdekkers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Expeditiemedewerkers, magazijnchefs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Medewerkers fastservice
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel
Verkoopmedewerkers keukens/badkamers
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Recruiters (mn ICT, techniek)
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), arts ouderengeneeskunde)
Gz-psychologen, klinisch psychologen

Moeilijk vervulbare vacatures
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22. Noordoost-Brabant

Noordoost-Brabant
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Verf- en lakspuiters
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Managers research & development (R&D)
Autospuiters
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)

Moeilijk vervulbare vacatures
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Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Medewerkers varkenshouderij
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Verhuizers
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Declaranten, expediteurs
Horeca, schoonmaak
Food and Beverage managers (F&B)
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Medewerkers autowasstraat
Commercieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Financieel, juridisch
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Belastingadviseurs
Advocaten, (bedrijfs)juristen
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R)
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)

Moeilijk vervulbare vacatures
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23. Regio Zwolle

Regio Zwolle
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Steigerbouwers
Kraan-, grondverzetmachinisten
Dakdekkers
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs/leidingleggers gas/water
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Verf- en lakspuiters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Autospuiters
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Verhuizers
Expeditiemedewerkers
Vrachtwagenchauffeurs
Transportplanners
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Horeca, schoonmaak
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Medewerkers autowasstraat
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Belastingadviseurs
Overheid
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie, stedenbouwkundige
ICT
ICT-helpdeskmedewerkers, servicedeskmedewerkers
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R)
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts ouderengeneeskunde, spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)
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24. Rijk van Nijmegen

Rijk van Nijmegen
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Steigerbouwers
Kraan-, grondverzetmachinisten
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants
Belastingadviseurs
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
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25. Rijnmond

Rijnmond
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Isoleerders
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs/leidingleggers gas/water
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bodemkundig onderzoekers- en saneerders
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs en controleurs elektrische installaties
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Managers research & development (R&D)
Autospuiters
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Scheepswerktuigkundigen
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
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Transport en logistiek
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Glazenwassers
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Belastingadviseurs
Overheid
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie, stedenbouwkundige
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Security specialisten, adviseurs interne controle en beveiliging informatievoorziening
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Testdevelopers
Onderwijs
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. klinisch geriater, revalidatiearts, arts spoedeisende hulp (SEH))
Tandartsen
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26. Rivierenland

Rivierenland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Expeditiemedewerkers, magazijnchefs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
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Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ

Moeilijk vervulbare vacatures
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27. Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Slopers bouw, deskundig asbestverwijderaars
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Glaszetters
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
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Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Vrachtwagenchauffeurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Medewerkers autowasstraat
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), kinderarts)
Gz-psychologen, klinisch psychologen
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28. Twente

Twente
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Glaszetters
Isoleerders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Verf- en lakspuiters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Autospuiters
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Restaurantkoks
Glazenwassers
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
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Commercieel, financieel, juridisch
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
(Bedrijfs)juristen
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), psychiater)
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29. West-Brabant

West-Brabant
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Betonwerkers en –afwerkers
Dakdekkers
Glaszetters
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Autoschadeherstellers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
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Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Expeditiemedewerkers
Transportplanners
Declaranten, expediteurs
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Glazenwassers
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel
Verkoopmedewerkers tankstation
Verkoopmedewerkers elektronica
Verkoopmedewerkers keukens/badkamers
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Financieel
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Belastingadviseurs
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Testdevelopers
Zorg
Woonbegeleiders (m.n. gezinsvervangend tehuis)
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts ouderengeneeskunde, arts spoedeisende hulp (SEH))
Tandartsen
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30. Zaanstreek/Waterland

Zaanstreek/Waterland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Betonwerkers en –afwerkers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs/leidingleggers gas/water
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
Pijpfitters
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Lassers/lasrobotoperators
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Magazijnchefs
Horeca, schoonmaak
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
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Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Gz-psychologen, klinisch psychologen
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31. Zeeland

Zeeland
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Grondwerkers weg- en waterbouw
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Metselaars
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Transportplanners
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Horeca, schoonmaak, veiligheid
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Ambulante beveiligers
Objectbeveiligers
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Recruiters (mn ICT, techniek)
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Onderwijs, pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Apothekersassistenten
Tandartsassistenten
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Psychiaters
Huisartsen en overige medisch specialisten

Moeilijk vervulbare vacatures

59

32. Zuid-Holland Centraal

Zuid-Holland Centraal
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Steigerbouwers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Projectleiders bouw
Industrie, voertuigentechniek
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Expeditiemedewerkers
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
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Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
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33. Zuid-Kennemerland en IJmond

Zuid-Kennemerland en Ijmond
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Betonwerkers en –afwerkers
Kraan-, grondverzetmachinisten
Dakdekkers
Metselaars
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Pijpfitters
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators industrie
Monteurs industriële machines en installaties
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants
Belastingadviseurs

Moeilijk vervulbare vacatures

62

ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Testdevelopers
Onderwijs
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Leerkrachten basisonderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)
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34. Zuid-Limburg

Zuid-Limburg
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Steigerbouwers
Grondwerkers weg- en waterbouw
Kraan-, grondverzetmachinisten
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Betonwerkers en –afwerkers
Glaszetters
Isoleerders
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Monteurs elektriciteitsnetten
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Pijpfitters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Monteurs industriële machines en installaties
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
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Commercieel, financieel
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
ICT
Architecten ict/systeemontwikkelaars/data scientists
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Specialisten technische infrastructuur en netwerkengineers
Testdevelopers
Zorg
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp, kinderarts, arts ouderengeneeskunde)
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35. Zuidoost-Brabant

Zuidoost-Brabant
Beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
Bouw, installatie
Hulparbeiders bouw/grond-, weg- en waterbouw
Steigerbouwers
Betonwerkers en –afwerkers
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers
Dakdekkers
Glaszetters
Stukadoors, tegelzetters, dekvloerenleggers
Timmerlieden
Elektriciens en monteurs elektrische installaties (waaronder zonnepanelen)
Installateurs luchtbehandeling en koeltechniek
Liftmonteurs
Loodgieters/monteurs gas, water, sanitair, verwarming (waaronder warmtepompen)
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen
Uitvoerders bouw en installatie
Tekenaars, werkvoorbereiders en calculators bouw en installatie
Bodemkundig onderzoekers- en saneerders
Bouwkundig inspecteurs
Ontwerper-constructeurs bouw en installatie, BIM-modelleurs
Projectleiders bouw en installatie
Industrie, voertuigentechniek
Assemblagemedewerkers/-monteurs
Verf- en lakspuiters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers/-snijders
Constructiebankwerkers/-samenbouwers, carrosseriebouwers
Gereedschapsmakers/fijn-instrumentmakers
Conventioneel verspaners, CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers/lasrobotoperators
Operators proces- en voedingsindustrie
Machinaal houtbewerkers
Monteurs industriële machines en installaties
Vertegenwoordigers, accountmanagers technische producten
Productieplanners/orderbegeleiders
Tekenaars, werkvoorbereiders, calculators werktuigbouw
Productieleiders/leidinggevenden industrie
Projectleiders, ontwerpers-constructeurs werktuigbouw, industrieel ontwerpers (technisch), maintenance engineers
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Procestechnologen, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Managers research & development (R&D)
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Autospuiters
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs auto’s
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)
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Agrarisch, groen
(Voorman) hoveniers/boomverzorgers/greenkeepers
Tractorchauffeurs/loonwerkers/landbouwmachinisten
Transport en logistiek
Laders, lossers en sjouwers
Verhuizers
Heftruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Buschauffeurs (touringcar, stad- en streekvervoer)
Expeditiemedewerkers
Declaranten, expediteurs
Transportplanners
Horeca, schoonmaak
Gastheren/gastvrouwen horeca
Restaurantkoks
Schoonmakers kantoren, bedrijven, thuiszorg
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel reinigers, calamiteiten)
Commercieel
Verkoopmedewerkers tankstation
Medewerkers klantcontact/klantenservice
Online marketeers
Recruiters (mn ICT, techniek)
Financieel
Inkopers
Assistent-accountants, AA-accountants, register-accountants
Belastingadviseurs
ICT
Applicatie-/systeem-/functioneel beheerders
Architecten ict/systeemontwikkelaars
BI-specialisten/data-scientists (SQL, Python, R), datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders, datamanagers
Developers specifieke toepassingen (SharePoint, .NET, cloud, frontend/backend, app, UX)
Netwerkbeheerders/-engineers/specialisten technische infrastructuur
Programmeurs/developers specifieke talen (o.a. Java, C#, PHP)
Security specialisten, adviseurs interne controle en beveiliging informatievoorziening
Testdevelopers
Onderwijs
Docenten exacte vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde (1e en 2e graads) en ict/informatica
Docenten talen: Nederlands, Engels, Duits, klassieke talen (1e en 2e graads)
Zorg
Woonbegeleiders (m.n. gehandicaptenzorg)
Verzorgenden ig
Algemeen verpleegkundigen (mbo)
(Algemeen/gespecialiseerd) verpleegkundigen ziekenhuis/instelling/GGZ
Wijkverpleegkundigen
Psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen
Medisch specialisten (bv. arts spoedeisende hulp (SEH), klinisch geriater)
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Bijlage: methodiek
In september 2019 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.
Dit rapport bevat regionale overzichten van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Hiervoor is gekeken naar
regionale cijfers over werkzoekenden en vacatures. Wanneer zowel regionale als landelijke cijfers duiden op een krappe
arbeidsmarkt, dan is het beroep opgenomen op de regionale lijst van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures.
Daarnaast is deze lijst aangevuld met beroepen waarvan vacatures volgens ervaringen en inzichten van (onder andere)
de Regionale Werkgeversservicepunten moeilijk vervulbaar zijn.
Qua lengte verschillen de tabellen per regio. In grote regio’s (zoals bijvoorbeeld Groot Amsterdam) zijn nu eenmaal
meer gegevens beschikbaar vanwege grotere aantallen dan in kleine regio’s (zoals bijvoorbeeld Gorinchem). Er is voor
gekozen om alleen beroepen op te nemen waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn. Het is dus nog steeds goed
mogelijk dat er in iedere regio méér beroepen met moeilijk vervulbare vacatures te maken hebben dan in dit rapport
wordt getoond.
In Regio in Beeld - de 35 regionale arbeidsmarktanalyses die op 30 oktober 2019 worden uitgebracht - is een selectie
van deze tabellen opgenomen.
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