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❑ Accounting / 
     financieel 

 AA-accountant, aangiftemedewerker, acceptant, assurantieadviseur, 
bedrijfsadviseur, credit controller, docent bedrijfscommunicatie, external 
auditor, fondsenwerver, fraude coördinator, hoofd boekhouding, kassier 

   
❑ Administratief /  
     secretarieel 

 Administrateur, archief assistent, baliemedewerker, bibliothecaris, 
assistent controller, directiesecretaresse, doktersassistent, griffier, 
hotelportier, hr assistent, lokettist, notarisklerk, personal assistant   

   
❑ Beleid /  
     organisatie 

 Admiraal, ambassadeur, arbo-adviseur, beleidsmedewerker, 
afdelingsdirecteur, belastingconsulent, bos- en landschapsadviseur, 
diplomaat, gemeentesecretaris, gevangenisdirecteur, planner 

   
❑ Beveiliging /  
     bewaking 

 Agent (te paard), arbo-adviseur, badmeester, beveiligingsmonteur, 
bewaker, brandweerman, buitengewoon opsporingsambtenaar, 
horecaportier, jachtopziener, luchtverkeersleider, parkeerwachter 

   
❑ Bijzonder / 
     humor 

 Abt, acrobaat, basgitarist, butler, boswachter, buikspreker, astroloog, 
columnist, documentairemaker, dominee, galeriehouder, game-recensent, 
imker, motivatiecoach, presentator, scenarioschrijver, stadsgids  

   
❑ Bouwzaken  Aannemer, akoesticus, asbestsaneerder, betonboorder, verhuizer, 

bodemkundige, bouwkundig tekenaar, constructieschilder, dakdekker, 
gevelmonteur, hoofduitvoerder, landmeter, kraanmachinist, meubelmaker 

   
❑ Creatief / 
     design 

 Aardewerkschilder, advertentiezetter, architect, beeldtechnicus, bloemist, 
cartograaf, copywriter, dj, docent dans, edelmetaalbewerker, ergonoom, 
evenementenorganisator, fotograaf, hovenier, kostuumontwerper 

   
❑ Facilitair  Afwasser, ober, bedrijfsleider kantine, buurt-conciërge, croupier, 

cateringmedewerker, gebouwbeheerder, keukenhulp, schoonmaker, 
medewerker tankstation, onderhoudsmedewerker, vakkenvuller 

   
❑   Gezondheidszorg  Acceptant, activiteitenbegeleider, diëtist, anesthesiemedewerker, alfahulp, 

arts, ambulance-verpleegkundige, apotheker, mondhygiënist, revalidatie 
arts, gastouder, gedragstherapeut, gezinsvoogd, instrumentenmaker 

   
❑   Installatie / onder- 
    houd / reparatie 
     

 APK keurmeester, audiovisueel technicus, bedrijfswagenmonteur, 
belader, assemblagemedewerker, boomchirurg, chef werkplaats, 
gereedschapsmaker, gevelreiniger, glazenwasser, klusjesman 

   
❑   IT /  
    software development 

 Applicatie specialist, applicatie ontwerper, business analist, content 
manager, automatiseringsmedewerker, data-analist, database 
administrator, html specialist, implmentatie manager, netwerkbeheerder 

   
❑   Juridisch   Advocaat, bedrijfsjurist, belastingconsulent, beleidsmedewerker, 

schuldhulpverlener, bode bij rechtbank, criminoloog, curator, gezinsvoogd, 
incassomedewerker, kantonrechter, mediator, vergunningverlener 

   
❑   Klantenservice  Aftersales medewerker, telemarketeer, grondsteward, financieel adviseur, 

au-pair, archief assistent, asielmedewerker, comm. med. binnendienst,  
conducteur, helpdeskmedewerker, kassière, museummedewerker 

   
❑   Kwaliteitscontrole / 
     veiligheid 

 Akoesticus, beheertechnicus, bloemenverdeler, bouwkundig ingenieur, 
croupier, brugwachter, bosbouwtechnicus, asbestsaneerder, 
landbouwkundig adviseur, lasinspecteur, opzichter, productontwikkelaar 
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❑ Logistiek / inkoop /  
     transport 

 Assistent inkoper, bijrijder, buschauffeur, exportmanager, douanier, civiel 
matroos, expediteur, havenmeester, inpakker, koerier, krantenbezorger, 
loods medewerker, piloot, postbode, reisprogrammeur, rijlesinstructeur 

   
❑   Management /  
     business  

 Adjunct directeur, afdelingsmanager, area manager, districtsleider, divisie 
hoofd, bedrijfsleider, assistent filiaalmanager, adviseur, bedrijfseconoom, 
business process designer, contractmanager, decaan, projectontwikkelaar 
 

   
❑   Marketing / 
    product 

 Advertentieverkoper, ambassadeur, bedrijfskundige, bierbrouwer, area 
salesmanager, art-director, conservator, crm marketeer, grafisch ont-
werper, marketing director, marktonderzoeker, pr adviseur, trendwatcher  

   
❑   Onderwijs / 
     training 

 Leraar, directeur basisschool, agressiecoach, archivaris, aerobics-
instructeur, ambulant onderwijs begeleider, beroepskeuzeadviseur, 
coördinator kindertelefoon, cursusleider, docent, hondentrainer, jobcoach  

   
❑   Onderzoek / 
     wetenschap 

 Actuaris, arbo psycholoog, astronoom, biochemicus, analist, ecoloog, 
forensisch schriftexpert, historicus, hoogleraar, medewerker research en 
development, laborant, letterkundige, meteoroloog, onderzoeker 

   
❑   Personeelszaken / 
    HRM 
     

 Arbeidsbemiddelaar, bedrijfsadviseur, arbeidsdeskundige, beroeps-
keuzeadviseur, docent personeel en arbeid, compliance manager, 
recruiter, opleidingsadviseur, reïntegratiecoach, salarisadministrateur 

   
❑   Productie / 
     fabricage 

 Asfaltwerker, bakker, boekbinder, boer, carrosseriebouwer, coupeur, 
drukkerijmedewerker, fruitplukker, goudsmid, installatietechnicus, 
machine-operator, meubelmaker, naaister, productontwikelaar 

   
❑   Project- 
    management  

 Bedrijfsadviseur, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, brandmanager, 
bestekschrijver, consultant, interim manager, personeelsfunctionaris, 
projectadviseur IT, regie assistent, sap consultant 

   
❑   Redactie / 
     journalistiek 

 Advertentiezetter, assistent opnameleider, cameraman, bureauredacteur, 
correspondent, docent journalistiek, geluidsman, gidsenschrijver, 
persvoorlichter, uitgever, vertaler, web redacteur 

   
❑   Sales / 
     verkoop 

 Accountmanager, advertentieverkoper, artsenbezoeker, audicien, 
antiquair, auto verkoper, callcenter medewerker, exportmedewerker, 
galeriehouder, hypotheek adviseur, makelaar, reisbureau medewerker 

   
❑ Sport  Activiteitenbegeleider, atletiektrainer, chiropractor, bondscoach, 

fysiotherapeut, manager sportcentrum, manegehouder, paardenmasseur, 
zadelmaker, zweminstructeur, gymleraar 

   
❑   Technisch   Aftersales engineer, arbeidsanalist, autoschadehersteller, astrofysicus, 

boordwerktuigkundige, cnc draaier, elektrotechnicus, fijnbankwerker, 
interieurbouwer, materiaal manager, meet- en regeltechnicus 

   
❑   Uiterlijke  
     verzorging 

 Afslankconsulent, dierentrimmer, manicure, fitness instructeur, 
kleuradviseur, docent kappersopleiding, drogist, grimeur, modeadviseur, 
nagelstylist, zonneconsulent 

   
 


