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12.SCHEEPSWERKTUIG-
KUNDIGE

OOK GENOEMD: werktuigkundige scheepvaart, werktuigkundige waterbouw, 
scheepsmachinist, scheepstechnicus



 Je werkt aan boord van een schip.

 Je herstelt motoren en andere installaties 
op het schip. Dit kunnen zowel mechanische, 
elektrische, hydraulische en pneumatische
installaties zijn.

 Je doet preventief onderhoud. Je maakt 
hiervoor een planning op.

 Je onderhoudt de veiligheidsuitrusting van 
het schip.

 Je rapporteert aan de kapitein.

 In overleg met de kapitein plaats je ook 
bestellingen voor herstellingen en onderhoud.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.650 – € 3.250

WERKREGELING

Je werkt in shiften, ook 
tijdens het weekend.
Je werkt 6 weken tot 3 
maanden aan boord, 
om daarna 6 weken tot 
3 maanden thuis te zijn.
Je doet fysisch werk. Je 
vindt het niet erg dat je 
handen vuil kunnen 
worden.

TAKEN



Je hebt een master-diploma 
scheepswerktuigkunde nodig. 
Hiervoor ga je naar de Hogere 
zeevaartschool in Antwerpen. 

 Je moet je goed voelen in een 
internationale ploeg van 
collega’s.

 Engels is de voertaal op je 
schip. Je moet vlot Engels 
spreken, lezen en schrijven.

 Je kent mechanica, 
pneumatica, hydraulica en 
elektriciteit.

 Tijdens je opleiding leer je ook: 
veiligheid op zee, brandbe-
strijding, milieureglementering 
aan boord, medische technieken.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

GEEN MASTER DIPLOMA?

De Scheepvaartschool op Linkeroever 
Antwerpen biedt een TSO opleiding 
‘Maritieme technieken: motoren’ aan. 
Daarmee kan je ook op een schip 
werken, maar dan enkel op kleinere 
schepen voor bijvoorbeeld 
binnenvaart. 



WAAR WERK JE?

Je werkt:
- op een koopvaardijschip dat 

goederen vervoert,
- op een offshore platform op zee 

voor olie- of gaswinning,
- op een baggerschip,
- op een cruiseschip,
- of bij de marine.

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Hoofd scheepswerktuigkundige

Na je carrière op zee kan je allerhande 
technische of managementfuncties 
doen bij bedrijven in de haven.



 http://www.areyouwaterproof.be/jobs.html

 https://www.hzs.be/nl/opleidingen/scheepswerktuigkunde

MEER INFO

http://www.areyouwaterproof.be/jobs.html
https://www.hzs.be/nl/opleidingen/scheepswerktuigkunde


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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