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22. HVAC MONTEUR
OOK GENOEMD: Monteur installatietechnieken, Koelmonteur, Koeltechnieker, 

Technicus industriële koeltechnieken

foto via Talentenfabriek



 HVAC staat voor Heating, Ventilation, 
Airconditioning en Cooling.

 Je werkt meestal voor een bedrijf dat bij andere 
bedrijven nieuwe installaties voor koeling, 
verwarming en ventilatie plaatst. Je vertrekt ‘s 
ochtends in kleine ploegen naar klanten of 
werven.

 Je monteert leidingen, afvoeren, kanalen, 
roosters, toestellen, …

 Je sluit de toestellen elektrisch aan.

 Je controleert op lekken en checkt de werking 
ervan.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.350 – € 2.650

Extra premie als je 
in shiften werkt

WERKREGELING

Je doet lichamelijk 
werk. Je werkt 
meestal overdag. Bij 
sommige bedrijven 
zijn shiften mogelijk.

TAKEN



Een technisch diploma is noodzakelijk: BSO of 
TSO koeltechnieken, warmtetechnieken, 
elektriciteit, elektromechanica, klimatisatie, 
centrale verwarming en sanitair, …

VCA attest nodig? Ga je ook naar 
(petro)chemische bedrijven om installaties te 
plaatsen? Dan heb je ook een VCA-attest nodig.

Wil je verder studeren na je secundair onderwijs? 
Je kan een bachelor elektromechanica –
klimatisering of een graduaat HVAC-systemen 
volgen.

 Je vindt veiligheid belangrijk.

 Je kan technische plannen
lezen.

 Je kan zelfstandig werken.

 Je bent bereid om bij te leren 
(nieuwe technieken).

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN TECHNISCH DIPLOMA?
Volg als werkzoekende via VDAB, Talentenfabriek, Syntra of een Centrum voor 
Volwassenonderwijs een opleiding koeltechnieken of HVAC systemen.
Wel een technisch diploma, maar niet het juiste? Bijvoorbeeld in lassen of mechanica? 
Dan kan je op de job zelf opleiding volgen, bijvoorbeeld via Engie / Equans Academy. 



WAAR WERK JE?
Je werkt meestal voor een bedrijf 
dat bij andere bedrijven nieuwe 
installaties plaatst, voor koeling, 
verwarming en ventilatie. 

Voorbeelden zijn Equans (vroeger 
Engie Solutions) en SPIE. Grote 
industriële bedrijven zoals BASF 
hebben ook eigen HVAC monteurs 
in dienst. 

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Ploegbaas / teamleider

Onderhoudstechnieker HVAC



Waar vind je meer info over dit beroep?
 http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/koeltechnieker
 https://www.vdab.be/beroep/acd1d2f0-b212-4f05-a8f2-

dc76b3997421/koeltechnicus
 https://jobsindeindustrie.be/jobs
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=341

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog extra 
opleiding nodig hebt?
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-

012000/Monteur_CV%252C_sanitair_en_ventilatie
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-012100/cursus/C-AMI-

192672/Diploma_secundair_onderwijs_-_vakman_installatietechnieken-BERCHEM
 https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=koeltechniek
 https://jobs.engie.com/belgium/moreinfo/jobs-technicians
 Graduaat HVAC systemen: 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=2738

MEER INFO

http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/koeltechnieker
https://www.vdab.be/beroep/acd1d2f0-b212-4f05-a8f2-dc76b3997421/koeltechnicus
https://jobsindeindustrie.be/jobs
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=341
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-012000/Monteur_CV%252C_sanitair_en_ventilatie
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-012100/cursus/C-AMI-192672/Diploma_secundair_onderwijs_-_vakman_installatietechnieken-BERCHEM
https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=koeltechniek
https://jobs.engie.com/belgium/moreinfo/jobs-technicians
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_detail.php?richting=2738


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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