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20. ISOLATIEMONTEUR
OOK GENOEMD: monteur industriële isolatie, (industrieel) isoleerder



 Je brengt thermische en akoestische isolatie 
aan in bedrijven en magazijnen.

 Jij plaatst isolatie rond leidingen, tanks, ketels, 
ventilatie, airconditioning.

 Je werkt de isolatie af met plaatmateriaal dat je 
op maat maakt.

 Je demonteert indien nodig oude bekledingen.

 Je houdt je atelier, werfplaats en gereedschappen 
schoon.

 Je draagt beschermende kledij.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.200 – € 2.500

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt binnen en 
buiten, bij goed en 
slecht weer.
Je doet lichamelijk 
werk.

TAKEN



Je hebt geen schooldiploma nodig.

VCA attest nodig: je werkt vaak in 
een chemisch of petrochemisch bedrijf. 
Daar is een VCA attest verplicht.

Rijbewijs B wordt regelmatig
gevraagd, omdat je elke dag naar 
andere werven/ bedrijven moet.

 Je bent flexibel: je werkt elke 
dag bij andere klanten om 
isolatie aan te brengen. Elke 
dag ziet er anders uit.

 Je kan plannen lezen.

 Jij wil kwaliteit afleveren.

 Je kan procedures en 
veiligheidsvoorschriften 
volgen.

 Je kan zelfstandig werken.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

KORTE OPLEIDING?
Een opleiding kan helpen om gemakkelijker 
werk te vinden, zoals:
 Altrad Academy: 18 dagen (inclusief VCA attest)
 VDAB: 14 weken (inclusief VCA attest & stage)
 Rising You

Heel wat bedrijven of interimkantoren 
bieden ook een opleiding op de job aan.



WAAR WERK JE?
Je werkt bij een bedrijf dat in 
onderaanneming werkt voor een 
ander bedrijf : isolatie plaatsen, 
stellingen bouwen, hoogtewerken, 
industriële schilderwerken, … 

De bedrijven Billfinger, Group 
Peeters, TMS, HCI, Altrad, Brand 
Energy & Infrastructure Services … 
zijn enkele voorbeelden van 
bedrijven in de haven die ‘industrial
services’ aanbieden. 

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Teamleider of chef-monteur

Werfleider



Waar vind je meer info over dit beroep?

 Beroepenpagina VDAB: https://www.vdab.be/beroep/30a7c267-19eb-
40ee-a55b-551b44517d9f/industrieel-isolatiewerker#belangrijkste-
vaardigheden

 Video getuigenis werknemer: https://youtu.be/TUbQBdrCzC8

 Info vind je ook terug in vacatures op VDAB, Google of via 
uitzendkantoren. Gebruik als zoekwoorden: vacature + de functietitel + 
Antwerpen.

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende 
nog extra opleiding nodig hebt?

 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-133400/cursus/C-AMI-
196569/Industrieel_isoleerder-SCHOTEN

 https://bnl.altradservices.com/nl/vacatures.html

 https://risingyou.be/aanbod-opleidingen/

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/30a7c267-19eb-40ee-a55b-551b44517d9f/industrieel-isolatiewerker#belangrijkste-vaardigheden
https://youtu.be/TUbQBdrCzC8
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-133400/cursus/C-AMI-196569/Industrieel_isoleerder-SCHOTEN
https://bnl.altradservices.com/nl/vacatures.html
https://risingyou.be/aanbod-opleidingen/


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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