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23. PIJPFITTER
OOK GENOEMD: monteur piping, monteur tubing, buizenfitter

Foto via Talentenfabriek 



 Je werkt op een industriële site of werf. 

 Je plaatst buisleidingen, voor het transport van 
vloeistoffen en gassen.

 Je maakt nieuwe pijpconstructies en herstelt 
bestaande constructies. 

 Je meet en tekent elk onderdeel voor je 
buisleiding.

 Je maakt de onderdelen in het atelier. 

 Je monteert de onderdelen ter plaatse op de 
werf. Je last ze aan elkaar indien nodig.

 Je controleert op lekken.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.350 – € 2.600

WERKREGELING

Je werkt vooral 
overdag. 
Je werkt binnen en 
buiten, bij goed en 
slecht weer.

TAKEN



 Diploma BSO lassen, met 
7de specialisatiejaar pijpfitten.

 Je zal sowieso nog opleiding op de 
werkvloer nodig hebben.

 Je hebt een VCA attest nodig.

 Je kan technische werk-
tekeningen lezen of maken.

 Je bent geduldig en wil 
kwaliteit afleveren: je werkt 
bij en past aan tot alles 
perfect is.

 Je vindt veiligheid belangrijk. 

 Je kan goed rekenen.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

NIET HET JUISTE DIPLOMA?
Je kan je omscholen tot pijpfitter via VDAB, 
Pipetech Academy en Talentenfabriek. 
De opleiding duurt gemiddeld 3 maanden. 

Of je kan een opleiding op de werkvloer 
volgen met een IBO-contract bij een 
bedrijf zoals Engie – Equans academy, TMS 
industrial services, Bilfinger, SPIE, … IBO 
staat voor ‘individuele beroepsopleiding’.

KORTE OPLEIDING
Vind je de opleiding tot pijpfitter te 
zwaar? Volg dan een opleiding tot 
flensmonteur (5 dagen), ook via 
Pipetech Academy.



WAAR WERK JE?
Grote industriële bedrijven hebben 
soms eigen pijpfitters in dienst.

Vaak zal je werken voor 
gespecialiseerde bedrijven die 
voor andere bedrijven in de haven 
pijpleidingen leggen. 

Voorbeelden zijn: Bilfinger, SPIE, 
Equans (Engie Solutions), TMS 
industrial services, Verwater …

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Teamleider

Verder specialiseren in technieken



Waar vind je meer info over dit beroep?

 VDAB beroep: https://www.vdab.be/beroep/adad087c-019f-4251-8aea-
1d794440739d/pijpfitter

 Video: https://www.vdab.be/beroep/adad087c-019f-4251-8aea-
1d794440739d/pijpfitter#aan-het-woord

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=111
 https://jobsindeindustrie.be/jobtypes

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

 Informatieve workshop bij VDAB om het beroep te leren kennen: 
https://www.vdab.be/opleidingen/workshops/workshop-pijpfitten-
177?from=veo&organisator=203&trefwoord=pijpfitter&p=1

 Meerdere opleidingen: http://www.pipetech.be/
 Opleiding pijpfitter: http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/pijpfitter
 Opleiding flensmonteur: https://sites.google.com/a/vdab.be/pipetech-

academy/opleidingen/flensmonteur-is-010/info-flensmonteur-is-010?authuser=0

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/adad087c-019f-4251-8aea-1d794440739d/pijpfitter
https://www.vdab.be/beroep/adad087c-019f-4251-8aea-1d794440739d/pijpfitter#aan-het-woord
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=111
https://jobsindeindustrie.be/jobtypes
https://www.vdab.be/opleidingen/workshops/workshop-pijpfitten-177?from=veo&organisator=203&trefwoord=pijpfitter&p=1
http://www.pipetech.be/
http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/pijpfitter
https://sites.google.com/a/vdab.be/pipetech-academy/opleidingen/flensmonteur-is-010/info-flensmonteur-is-010?authuser=0


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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