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17.ONDERHOUDS-
TECHNIEKER

OOK GENOEMD: onderhoudstechnicus, onderhoudselektricien, 
onderhoudsmecanicien, onderhoudstechnicus industriële installaties 

Foto via Talentenfabriek



 Je zorgt ervoor dat installaties, machines, 
toestellen en kranen goed werken door 
regelmatig onderhoud.

 Je inspecteert installaties, machines, 
toestellen, … grondig om storingen en 
defecten op tijd op te merken.

 Je monteert, demonteert, herstelt en 
vervangt onderdelen.

LOON STARTER

Brutoloon tussen € 
2.350 – € 2.950
Heb je een hoger diploma, 
een specialisatie of ken je 
meer technieken? Dan heb je 
een hoger loon hebben.

Extra premie als je in 
shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt overdag of in 
shiften. Ook weekend-
werk is mogelijk. Dat 
hangt af van het bedrijf 
waarvoor je werkt. 

TAKEN



Een technisch diploma is 
noodzakelijk: TSO, Se-n-Se of 
bachelor 

 Je hebt een goede technische 
kennis: mechanica, elektronica, 
hydraulica of pneumatica, 
industriële elektriciteit. 
Afhankelijk van welke machines of 
installaties je onderhoudt.

 Heb je een basiskennis PLC, dan is 
dit een pluspunt.

 Je wil blijven bij leren: nieuwe 
installaties zijn meer en meer 
geautomatiseerd en computer-
gestuurd. Je moet je steeds 
bijscholen in nieuwe technieken.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN 
TECHNISCH DIPLOMA?

Je kan een technische opleiding 
volgen, bijvoorbeeld via VDAB, 
Talentenfabriek of het META-
project van ACTA. Dit zijn 
opleidingen van 10 à 12 maanden. 



WAAR WERK JE?
Elk bedrijf of magazijn zoekt 
onderhoudstechniekers, voor het 
onderhoud van hun machines, 
installaties of een automatische 
band. Daardoor kan je in diverse
sectoren werken: chemie, metaal, 
energie, petrochemie, logistiek,  
… 

Je kan ook op een containerterminal 
werken als onderhoudstechnieker 
voor havenkranen en straddle 
carriers (geen hoogtevrees 
hebben!).

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Je kan ploegbaas worden.

Je verder specialiseren in technieken:
HVAC technieken (Heatch Ventilation
Airco and Cooling), in PLC, voor 
foutanalyse en frequentiesturingen.

Storingstechnieker.



Waar vind je meer info over dit beroep?

 http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/onderhoudstechnieker
 https://jobsindeindustrie.be
 https://www.vdab.be/beroep/410a4483-7305-496a-93f2-

613e6e5930fd/industrieel-onderhoudstechnicus
 https://www.worktalia.com/article.asp?article=458
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=3
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Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog 
extra opleiding nodig hebt?

 http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/onderhoudstechnieker
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/268001/cursus/9829/Elektrome

chanisch_monteur-ANTWERPEN
 https://acta-vzw.be/project-meta/

MEER INFO

http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/onderhoudstechnieker
https://jobsindeindustrie.be/
https://www.vdab.be/beroep/410a4483-7305-496a-93f2-613e6e5930fd/industrieel-onderhoudstechnicus
https://www.worktalia.com/article.asp?article=458
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=331
http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/onderhoudstechnieker
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/268001/cursus/9829/Elektromechanisch_monteur-ANTWERPEN
https://acta-vzw.be/project-meta/


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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