Techniek - industrie
Verf- en lakspuiters
Assemblagemedewerkers
Assemblagemonteurs
Pijpfitters
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers
Constructiebankwerkers, constructiemedewerkers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners
CNC-machinebedieners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers, lasrobotoperators
Scheepsbouwers metaal
Jachtbouwers / Scheepstimmerlieden
Machinaal houtbewerkers
Operators proces- en levensmiddelenindustrie*
Monteurs industriële machines en installaties / mechatronica (storing, service, installatie)*
Orderbegeleiders industrie (binnendienst)
Productieplanners
Tekenaars werktuigbouw
Werkvoorbereiders en calculatoren werktuigbouw / procestechniek
Voormannen, teamleiders assemblage / werktuigbouw
Productieleiders proces- en levensmiddelenindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Proces-, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Biochemisch en microbiologisch analisten
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Projectleiders, ontwerper-constructeurs werktuigbouw / machines / gereedschappen

Techniek - bouw
Oppermannen / hulparbeiders bouw
Kraanmachinisten (mobiele kraan)
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers, vakmannen grond-, weg- en waterbouw
Betonboorders, betonreparateurs, betonstaalverwerkers
Stukadoors
Betontimmermannen, bouwtimmermannen
Dakdekkers
Glaszetters
Werkplaatstimmermannen, interieurbouwers, wand- en plafondmonteurs, rolluik- en zonweringinstallateurs
(Hoofd)uitvoerders grond-, weg- en waterbouw (gww)
Opzichters weg- en waterbouw, medewerkers civiele techniek
Tekenaars grond-, weg- en waterbouw (gww)
Werkvoorbereiders, calculatoren grond-, weg- en waterbouw (gww)
(Hoofd)uitvoerders bouw en installatie
Werkvoorbereiders, calculatoren bouw
Bouwkundig inspecteurs / EPA adviseurs / BENG adviseurs*
Adviseurs / ontwerper-constructeurs civiele techniek, Projectleiders grond-, weg- en waterbouw
BIM modelleurs, tekenaars bouwkunde
Adviseurs en constructeurs bouwkunde
Projectleiders bouw

Techniek - installatietechniek
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs telecommunicatiesystemen, glasvezelmonteurs
Loodgieters / monteurs gas, water, sanitair, verwarming (incl. warmtepompen)
Elektriciens, monteurs elektrische installaties (incl. zonnepanelen en laadpalen)
Installateurs / monteurs luchtbehandeling, ventilatie en koeltechniek
Monteurs beveiligingsinstallaties
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Tekenaars installatie- en elektrotechniek
Werkvoorbereiders en calculatoren elektrotechniek
Ontwerpers elektronica en elektrotechnische installaties
Projectleiders installatie- en elektrotechniek

Techniek - voertuigen
Automonteurs (personenauto / bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)

Transport en logistiek
Vrachtwagenchauffeurs
Expediteurs
Transportplanners

Agrarisch - groen
(Voorman) hoveniers / groenonderhoud, boomverzorgers

Detailhandel
Verkoopmedewerkers voedingsspeciaalzaken
Verkoopmedewerkers elektronica
Managers / bedrijfsleiders supermarkt

Horeca
Medewerkers fastservice (in o.a. snackbars, ijssalons, lunchrooms)

Schoonmaak - reiniging
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel-, calamiteiten)
Glazenwassers
Teamleiders schoonmaak

Bedrijfseconomisch - commercieel
Medewerkers klantcontact / klantenservice

Financieel - juridisch
Financieel administrateurs
Salarisadministrateurs
Schadebehandelaars*
Kredietbeoordelaars, hypotheekadviseurs*
Assurantieadviseurs, acceptanten verzekeringsmaatschappij*
AA- en assistent accountants
Assistent controllers
Controllers, compliance officers, customer due dilligence- (cdd)/know your customer (kyc) specialisten, IT-auditors
Inkopers
Hoofden inkoop
Juristen / juridisch adviseurs, kandidaatnotarissen**

ICT
Ict-servicedeskmedewerkers
Data analisten, data scientists
Software consultants ERP / CRM
Applicatie- en functioneel beheerders
Systeembeheerders
Netwerkbeheerders
Architecten ict, systeemontwikkelaars
Programmeurs / developers specifieke talen (o.a. .NET, java, C#, PHP, javascript)
Software testers, testmanagers
Webdevelopers (backend/technisch)

Overheid
Medewerkers burgerzaken
Beleidsmedewerkers bestuurlijk-juridisch, economie
Beleidsmedewerkers milieu
Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening / planologie

Onderwijs - pedagogisch
Docenten vo / mbo talen (Nederlands, Duits, klassieke talen, Frans, Engels)
Docenten vo / mbo exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, ict / informatica)
Docenten hbo/wo economie, accountancy, recht

Zorg
Huishoudelijk medewerkers thuiszorg
Verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig), kraamverzorgenden
Algemeen verpleegkundigen
Tandartsassistenten
Gespecialiseerd verpleegkundigen (o.a. cardiologie, dialyse, intensive care, kinder, obstetrisch en gynaecologisch,
oncologie, recovery, revalidatie, spoedeisende hulp)
Verpleegkundigen psychiatrie, GGZ (gespecialiseerd verpleegkundigen)
Praktijkondersteuners huisarts GGZ (poh-ggz)
Gz-psychologen, klinisch psychologen, eerste lijns-psychologen
Specifieke medisch specialisten (o.a. arts spoedeisende hulp, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, arts
verstandelijk gehandicapten)
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