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27. STELLINGBOUWER
OOK GENOEMD: steigerbouwer, monteur steigerbouw, steigermonteur



 Je werkt buiten, op de site van industriële 
bedrijven of op een werf.

 Je monteert en demonteert allerlei soorten 
stellingen, rondom een gebouw, een 
installatie, een silo of tank. 

 Je lost de materialen van de vrachtwagen en 
verdeelt ze over montagezones

 Je monteert de metalen structuren

 Je verankert de stellingen zodat ze stevig 
vast staan.

LOON STARTER

Brutoloon tussen € 
2.400 – € 2.550

WERKREGELING

Je werkt overdag.
Je doet fysiek zwaar 
werk.
Je werkt buiten, bij 
goed en slecht weer.

TAKEN



Je hebt geen schooldiploma 
nodig om stellingbouwer te 
worden. 

Je leert het beroep op de 
werkvloer of je volgt een korte 
opleiding via VDAB, Rising You of 
een interimkantoor.

In het deeltijds onderwijs kan je 
al kiezen voor een opleiding 
stellingbouwer.

Je hebt een VCA attest nodig. 

 Je ben fit en gezond.

 Je hebt geen hoogtevrees!

 Je bent handig.

 Je kan goed in een team
werken.

 Je vindt veiligheid belangrijk.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 



WAAR WERK JE?
Je werkt bij bedrijven die 
stellingbouw doen. 

Voorbeelden zijn A.A.S. 
Stellingbouw, JKM Stellingbouw, 
Benelux MS, Brand Energy & 
Infrastructure Services, ...  

Aanwervingen verlopen 
hoofdzakelijk via interimkantoren, 
zoals Vivaldis, Trixxo, Konvert
Construct, Xtra Construct, …

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Leidinggevend monteur



Waar vind je meer info over dit beroep?

 Getuigenis: https://youtu.be/DQ-JXzPARFQ

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep
=435

 https://www.vdab.be/beroep/c83ca2c2-0c1a-4bd4-add2-
542b953eae51/steigerbouwer

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

 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-000310/cursus/C-AMI-
18661/Stellingbouwer-SCHOTEN

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

MEER INFO

https://youtu.be/DQ-JXzPARFQ
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=435
https://www.vdab.be/beroep/c83ca2c2-0c1a-4bd4-add2-542b953eae51/steigerbouwer
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-000310/cursus/C-AMI-18661/Stellingbouwer-SCHOTEN
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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