
Waar wil je werken?

Elektrotechniek, elektronica en technische automatisering Werktuigkundige installatietechniek

Audiovisuele  
techniek

Elektrische 
apparaten

Elektrische  
installaties

Data, telecom 
en beveiliging

Meet- en  
regeltechniek

Koudetechniek,
verwarmings- 
en ventilatie-
techniek

Watertechniek 
en sanitaire 
techniek

Daktechniek

 GEBOUW- 
 INSTALLATIES
•  Installaties 

in woningen en  
utiliteitsgebouwen

•  Nieuwbouw 
en renovatie

•  Service 
en onderhoud

Beeld en geluids- 
techniek voor werk 
en privé installaties 
voor radio en tv

Liften, 
roltrappen,
pompen 
 

Elektriciteit en 
verlichting, zonne-
panelen, licht- 
reclame, noodstroom-
voorziening en nood-
verlichting, aarding 
en bliksem beveiliging 

Telefoon,
ICT-netwerken,  
internet 
 

Gebouw- 
automatisering,
domotica,  
panelenbouw 
 

Centrale verwarming, 
warmtepompen,  
ventilatie,
luchtbehandeling,
airconditioning,  
koel- en vries- 
systemen 

Warm- en koud-
stromend water voor 
keuken, badkamer en 
toilet, zwembaden, 
vuil- en hemelwater-
afvoer, brandblus- 
systemen, zonne-
boilers

Daken en goten van 
zink, koper en lood

 MARITIEME
 INSTALLATIES
•  Installaties voor 

jachtbouw, 
scheepsbouw 
voor binnen- en 
zeevaart, marine 
en offshore  
(drijvend en vast)

Generatoren,
voortstuwing- en
aandrijfsystemen,
ballastpompen,
windturbines

Elektriciteit en
verlichting

Datatransmissie,
navigatie- en
communicatie- 
systemen 

Besturing van  
laad- en lossystemen,
panelenbouw 

Klimaatsystemen,
ventilatie, koel- en
vriesinstallaties  
voor jachtbouw,  
binnenvaart, 
zeevaart, marine, 
offshore en
windenergie

Wateropslag-,
leiding- en
afvoersystemen op
jachten, schepen en
offshoreverblijven

 INFRASTRUCTUUR
•  Installaties voor 

distributie van gas, 
water en warmte, 
elektra en data- 
verzameling en 
verwerking van 
afvalwater

•  Weg-, water en 
luchtverkeer 
en -beheer

Transformatoren,
windmolens

Hoogspanningsnetten,
openbare verlichting

Kabel- en glasvezel-
netwerken voor data 
en telecommunicatie,
radio, tv en internet, 
telefonie

Besturingssystemen
voor waterbeheer,
panelenbouw

Gasdistributie,
stadsverwarming 

Waterzuivering en
waterdistributie,
buitenriolering

 INDUSTRIE
•  Installaties voor 

productiemachines, 
systemen en 
processen

Elektromechanisch
onderhoud aan
machines, motoren,
pompen, generatoren, 
(nood)aggregaten

Krachtstroom- 
installaties

Plc-besturingen,
schakelpanelen,
voedingsverdelers

Koeling bij spuit- 
gieten, voedsel- 
bereiding,
vriesdroog-installaties

Sproei- en 
spoelsystemen

Werk- en 
denk- 
niveau

Ontwerp en advies,
projectleiding, 
inkoop en magazijn

Uitvoerende functies
op locatie en 
in de werkplaats

Management,
administratie en  
ondersteuning

1 Hulpmonteur

2
Technisch medewerker
binnendienst of
Magazijnmedewerker

Monteur 
of Onderhoudsmonteur

Administratief medewerker,
Receptioniste of Telefoniste 

3 Tekenaar of
(Showroom-)Verkoper

Eerste monteur 
of Servicemonteur

Financieel administratief medewerker
of Secretaresse

4

Ontwerper, Tekenaar, Junior 
engineer, Werkvoorbereider, 
Calculator, Chef magazijn, 
Chef werkplaats of Inkoper

Leidinggevend monteur
of (Service-)Technicus 

MKB ondernemer, Administrateur, 
Officemanager, KAM Coördinator, 
Accountmanager, P&O-medewerker 
of Systeembeheerder

5 Chef tekenkamer, Engineer,
Projectleider, Adviseur of Verkoper

Projectleider, Uitvoerder, 
Technisch specialist of Inspecteur

(Algemeen, Financieel, Personeel of
Commercieel) Manager of Controller

6

Technisch directeur, 
Hoofd bedrijfsbureau, 
Senior engineer, Senior projectleider 
of Senior projectmanager

Hoofd uitvoering Algemeen directeur

Wie wil je zijn?

Loopbaanplanner 
Technische Installatiebranche

Wat kan je doen in de techniek?
Scan de QR-code en bekijk de video’s of ga naar:

wij-techniek.nl


