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 Je verbindt stukken metaal met een 
lasapparaat.

 Je verhit een verbindingsmateriaal, metaal of 
een ander materiaal, zodat de stukken zich 
stevig aan elkaar hechten. 

 Je volgt hierbij een plan of lasprocedure.

 Je draagt altijd een lasbril tegen het felle licht.

 Lassen is mogelijk met verschillende 
technieken. Dat hangt onder andere af van het 
materiaal dat je aan elkaar last en het type 
constructie.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.200 – € 2.580

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je doet fysisch 
actief werk.

TAKEN



Je moet een diploma BSO 
lassen-constructie hebben. Een 
7de specialisatiejaar BSO 
pijpfitten, lasser-monteerder of 
fotolassen is een pluspunt.

VCA attest? Is je werkplaats bij 
een (petro)chemisch bedrijf? Dan 
heb je ook een VCA-attest nodig.

 Je kan zelfstandig werken 
volgens plan en richtlijnen.

 Je bent nauwkeurig.

 Het is een groot pluspunt 
wanneer je graag bijleert. Zo 
kan je extra lastechnieken 
leren gebruiken.

 Je vindt veiligheid en een 
nette werkplaats belangrijk.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

DUURTIJD OPLEIDING
Leren lassen is moeilijk, dus je opleiding 
duurt lang:
 VDAB: vooropleiding lassen (12 

weken); pijplassen (12 maanden)
 Syntra: polyvalent lasser (6 maanden)
 CVO (volwassenonderwijs): 1 of 2 jaar 

avond- of dagonderwijs

GEEN DIPLOMA LASSEN?
Je kan bij VDAB, Syntra of een CVO 
(volwassenonderwijs) een 
lasopleiding volgen. 



WAAR WERK JE?
Je werkt bij een metaalconstructie-
bedrijf in de haven, een bedrijf dat 
met kranen werkt, als 
containerhersteller, bij een 
scheepshersteller … 

Of je werkt bij een bedrijf dat in 
onderaanneming voor andere 
industriële bedrijven werkt (piping, 
industrieel onderhoud, 
herstellingen). 

Voorbeelden zijn: Bilfinger ROB, 
SPIE, Engie Solutions / Equans, 
TMS industrial services.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Er bestaan veel soorten lassen.
Je kan je altijd blijven specialiseren en 
zo een hoger loon krijgen:
 TIG lassen
 Poederlassen 
 Piping lassen / buizenlassen
 Elektrisch weerstandlassen
 Autogeenlassen
 Druklassen
 Onderwaterlassen



Waar vind je meer info over dit beroep?
 Getuigenis lasser: https://youtu.be/-kMxyAAXprw
 Getuigenis lasser: 

https://www.talentenfabriek.be/opleidingen/getuigenissen/lasser-
brenda-werkt-als-fotolasser-bij-stork
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep

=275
 https://www.vdab.be/beroep/b73b4372-05b7-42fc-8bc3-

d82b2d160234/tig-lasser

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende 
nog extra opleiding nodig hebt?
 https://www.cvoantwerpen.be/opleiding/constructielasser/
 https://www.cvoantwerpen.be/opleiding/pijplasser/
 https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=lassen
 https://www.talentenfabriek.be/opleidingen/lasser

MEER INFO

https://youtu.be/-kMxyAAXprw
https://www.talentenfabriek.be/opleidingen/getuigenissen/lasser-brenda-werkt-als-fotolasser-bij-stork
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=275
https://www.vdab.be/beroep/b73b4372-05b7-42fc-8bc3-d82b2d160234/tig-lasser
https://www.cvoantwerpen.be/opleiding/constructielasser/
https://www.cvoantwerpen.be/opleiding/pijplasser/
https://www.syntra-ab.be/opleidingen?q=lassen
https://www.talentenfabriek.be/opleidingen/lasser


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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