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 Wat zijn screeningsberoepen?

Screeningsberoepen 2021

Screeningsberoepen zijn beroepen waarin zeer veel werkzoekenden interesse hebben, maar waarvan

een groot deel een lage kans op werk heeft en vaak slechts een beperkt aantal jobdoelwitten. Extra

aandacht voor screening is daarom aangewezen.

Voor veel van deze beroepen is er een groot surplus aan werkzoekenden ten opzichte van het aantal

vacatures. Ook een aantal knelpuntberoepen wordt door veel werkzoekenden met grote afstand tot de

arbeidsmarkt geaspireerd en voldoen aan de criteria.

In 2021 weerhouden we 20 beroepen als screeningsberoep. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.



 Methodologie

Minimum 1.000 NWWZ met 
ten hoogste 3 jobdoelwitten

Kans-op-werkmodel & 
uitstroom naar werk

Kwalitatieve bevraging bij 
bemiddelaars

SCREENINGS
BEROEP

Screeningsberoepen 2021

Meer info over de methodologie

https://docs.google.com/document/d/1-CGr647KAAkY8Le8HMf-MoYKoVpKm2UfoyEDwfKXJBE/edit?usp=sharing


 Benaming beroepen - Competent 2.0 

Screeningsberoepen 2021

 

De beroepen zoals je ze in deze presentatie kan lezen, zijn de beroepen geformuleerd op basis van een 
beroepscompetentieprofiel. Het vertrekpunt zijn de competenties die nodig zijn voor een beroep en 
niet de diploma’s. 

Tot voor kort werkte VDAB met de beroepen- en competentiedatabank Competent 1.0, deze werd 
verbeterd tot de huidige nieuwe databank Competent 2.0. In de praktijk kreeg de meerderheid van de 
beroepen dezelfde naam, maar sommigen wijzigden of werden samengevoegd of verder uitgesplitst 
waardoor er ook nieuwe namen van beroepen opduiken. 

Belangrijk om mee te geven is dat de data voor deze nieuwe beroependatabank nog niet beschikbaar 
zijn. Als we verwijzen naar cijfers voor de beroepen zullen we dus steeds verwijzen naar de oude 
beroepenindeling. Van zodra deze info beschikbaar is, werken we de presentatie uiteraard bij.  



 Overzicht screeningsberoepen

Screeningsberoepen 2021

Meer info over de methodologie

Administratieve beroepen

• Polyvalent administratief medewerker

• Administratief medewerker onthaal

• Boekhoudkundig assistent

Dienstverlenende beroepen

• Huishoudhulp-poetshulp

• Schoonmaker van ruimten en lokalen

• Medewerker groen- en tuinbeheer en aanleg

Industriële beroepen en ambachten

• Productiemedewerker

• Verpakker

Transport- en logistieke beroepen

• Magazijnmedewerker

• Taxichauffeur

• Koerier besteller

Bouwberoepen

• Werfbediener ruwbouw

• Onderhoudsmedewerker gebouwen

• Schilder decorateur

Horeca-, handels- en verkooppersoneel

• Afwasser

• Keukenmedewerker

• Winkelmedewerker

Medische, paramedische en verzorgende beroepen

• Logistiek assistent in zorginstellingen

• Kinderbegeleider baby’s peuters

• Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

https://docs.google.com/document/d/1-CGr647KAAkY8Le8HMf-MoYKoVpKm2UfoyEDwfKXJBE/edit?usp=sharing


 Wat als je klant interesse heeft in een screeningsberoep?

Screeningsberoepen 2021

Doordat er veel concurrentie is van andere werkzoekenden en de nodige competenties voor deze 

beroepen vaak onderschat worden, is extra aandacht voor screening belangrijk.

Bespreek met de werkzoekende of hij/zij:

▪ een juist beeld van het beroep heeft,

▪ de nodige competenties heeft of kan verwerven,

▪ kan voldoen aan de vereisten i.v.m. attesten, werktijdregeling, mobiliteit, talenkennis, rijbewijs etc,

▪ zich bewust is van de grote concurrentie van andere werkzoekenden.

Zo niet is heroriëntering en/of verbreding van het jobdoelwit wellicht aangewezen.
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Administratieve beroepen

• Polyvalent administratief medewerker

• Administratief medewerker onthaal

• Boekhoudkundig assistent
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 Polyvalent administratief medewerker
(administratief medewerker, algemeen bediende, typist)

Werkzoekenden schatten de jobinhoud en de gevraagde 
competenties voor deze job vaak niet goed in. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: Nederlands + Frans en/of Engels
- digitale vaardigheden
- communicatieve vaardigheden
- nauwkeurig werken
- initiatief nemen
- zelfredzaamheid
- flexibiliteit
- misvatting over verloning

Functietitel die veel ladingen dekt. Neem de taakomschrijving in de 
vacature vooraf goed door.

Meer info over dit beroep  *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘administratief medewerker’

https://www.vdab.be/beroep/d70607ef-e4cf-43a9-a340-a1b9e9d8e3f9/polyvalent-administratief-medewerker
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 Administratief medewerker onthaal
(receptionist)

Werkzoekenden schatten de jobinhoud en de gevraagde 
competenties voor deze job vaak niet goed in. 

De job wordt ruimer ingevuld dan onthaal alleen en omvat vaak (meer 
complexe) administratieve taken.

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: Nederlands, Frans en Engels
- digitale vaardigheden
- klantvriendelijkheid
- zelfredzaamheid
- polyvalentie
- flexibiliteit (bv. werken in shiften)
- verzorgd voorkomen

Er zijn niet veel vacatures voor administratief medewerker onthaal.

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/f62b764f-f477-44b6-b276-ac694c8affaf/administratief-medewerker-onthaal
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 Boekhoudkundig assistent
(medewerker boekhouding)

Werkzoekenden schatten de jobinhoud en de gevraagde 
competenties, certificaten, attesten, diploma’s voor deze job vaak 
niet goed in. 

De taakinhoud kan variëren naargelang de context (bv. boekhouder in 
een groot bedrijf vs. in een boekhoudkantoor).

Tijdens de screening van je klant  heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: Nederlands, andere talenkennis (bv. Frans, 
Engels) is een pluspunt

- digitale vaardigheden (bv. Excel, boekhoudkundige 
programma’s) 

- rekenvaardigheid 
- logisch denken
- analytische vaardigheden
- klantgericht communiceren
- stressbestendigheid (bv. kunnen werken met een deadline)
- openstaan voor bijscholing (de wetgeving verandert 

regelmatig)

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/a5d78957-e28c-4de3-b4cd-32b4d2075f14/boekhoudkundig-assistent
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Bouwberoepen

• Werfbediener ruwbouw

• Onderhoudsmedewerker gebouwen

• Schilder decorateur

#
#
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 Werfbediener ruwbouw
(handlanger bouw)

Werkzoekenden schatten de jobinhoud en de werkomstandigheden 
voor deze job vaak niet goed in. 

Verschillende werkgevers vullen het takenpakket anders in. Het kan 
repetitief ondersteunend werk zijn,  maar regelmatig vragen ze ook een 
basis van technische competenties.

Tijdens de screening van je klant  heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: Nederlands en/of Frans en/of Engels (i.f.v. de 
voertaal op de werf)

- basiskennis van het bouwproces
- een goede tijdsinschatting kunnen maken
- flexibiliteit: lange dagen met vroege uren, regelmatig 

bijspringen op een andere werf
- polyvalentie
- willen werken in verschillende weersomstandigheden
- op hoogte willen werken
- goede fysieke conditie
- mobiliteit: in het bezit van een rijbewijs en eventueel een auto

Meer info over dit beroep

Handlanger bouw is sinds 2022 ook een knelpuntberoep, 
omwille van arbeidsomstandigheden.

https://www.vdab.be/beroep/1eddda40-3023-4324-834e-c7b0df9e3531/werfbediener-ruwbouw
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 Onderhoudsmedewerker gebouwen
(onderhoudsvakman gebouwen & klushulp bij mensen thuis)

Werkzoekenden schatten de jobinhoud en de gevraagde 
competenties voor deze job vaak niet goed in. 

Werkgevers vragen een brede technische kennis. Het is niet voldoende 
om een beetje van alles te kennen. 

Tijdens de screening van je klant  heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: Nederlands (en soms Frans/Engels afhankelijk 
van de regio)

- technische kennis  (elektriciteit, sanitair, vloeren, …)
- communicatieve vaardigheden
- oplossingsgericht
- flexibiliteit: beschikbaar zijn ‘s avonds en in het weekend
- zelfstandigheid
- goede fysieke conditie 
- mobiliteit: in het bezit van een rijbewijs en eventueel een auto
- vooral tijdelijke contracten
- eerder lage verloning

Meer info over dit beroep
 *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘onderhoudsvakman gebouwen’

https://www.vdab.be/beroep/5d284a00-b9b3-49bb-9ade-178089746247/onderhoudsmedewerker-gebouwen
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 Schilder - decorateur

Werkzoekenden schatten de jobinhoud en de gevraagde 
competenties voor deze job vaak niet goed in. 

Schilderen is slechts een deel van het takenpakket. Het grootste deel 
van de job is ondergrondvoorbereiding: meermaals schuren, plamuren, 
oud behang of vloerbekleding verwijderen, afbranden, afbijten,... 

Tijdens de screening van je klant  heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: Nederlands (van belang bij schilderwerken in 
privéwoningen)

- kennis van spuittechnieken, voorbereidend werk, 
productkennis

- nauwkeurig werken
- flexibiliteit: lange dagen
- op hoogte willen werken
- goede fysieke conditie
- verzorgd voorkomen en klantvriendelijkheid (schilderwerken in 

privéwoningen)
- mobiliteit: in het bezit van een rijbewijs en eventueel een auto

Meer info over dit beroep

Schilder is sinds 2022 ook een knelpuntberoep, omwille van 
kwalitatieve redenen. 

https://www.vdab.be/beroep/0c418cfa-b61f-4601-98e9-e051e00dfb95/schilder-decorateur
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Dienstverlenende beroepen

• Huishoudhulp-poetshulp

• Schoonmaker van ruimten en lokalen

• Medewerker groen- en tuinbeheer en aanleg
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 Huishoudhulp-poetshulp
(schoonmaker bij mensen thuis, huisbediende)

Werkzoekenden schatten de competenties, mobiliteit en kennis van 
het Nederlands voor deze job vaak niet goed in. 

Er is vaak nog een opleiding nodig.

Tijdens de screening van je klant  heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: minimum aan kennis Nederlands om instructies 
te begrijpen (in steden / bij jonge gezinnen speelt het een 
minder grote rol)

- georganiseerd kunnen werken
- sociale vaardigheden
- zelfstandigheid
- flexibiliteit
- goede fysieke conditie
- mobiliteit: fiets, auto, bus of ander vervoersmiddel om 

zelfstandig bij de klanten te geraken 
- vaak deeltijdse contracten

Meer info over dit beroep

Schoonmaker bij mensen thuis is ook een knelpuntberoep, 
omwille van kwalitatieve redenen en specifieke 
arbeidsomstandigheden

 *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘schoonmaker bij mensen thuis’

https://www.vdab.be/beroep/c975483a-b03f-47a3-9c0a-c773babb1510/huishoudhulp-poetshulp
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 Schoonmaker van ruimten en lokalen

Werkzoekenden schatten de competenties, mobiliteit, 
werktijdregeling en kennis van het Nederlands voor deze job vaak 
niet goed in. 

Er is vaak nog een opleiding nodig.

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: minimum aan kennis Nederlands om instructies 
te begrijpen (in de zorg speelt het een grotere rol dan bij 
reguliere kantoren)

- kunnen werken met (medische) toestellen (voor schoonmaker 
in de zorg)

- sociale vaardigheden
- in team kunnen werken
- zelfstandigheid
- flexibiliteit
- mobiliteit: eigen vervoermiddel is een troef wanneer werkplek 

niet goed bereikbaar is (bv. in een industriezone)
- goede fysieke conditie
- buiten de kantooruren
- vaak deeltijdse contracten

Meer info over dit beroep

Schoonmaker van ruimten en lokalen is ook een 
knelpuntberoep, omwille van kwalitatieve redenen en 
specifieke arbeidsomstandigheden.

https://www.vdab.be/beroep/fa849f78-f212-4be6-a265-9e3ed9bd8953/schoonmaker-van-ruimten-en-lokalen
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 Medewerker groen-en tuinbeheer en aanleg 
(medewerker groene ruimtes)

Werkzoekenden schatten de inhoud, competenties, mobiliteit en 
kennis van het Nederlands voor deze job vaak niet goed in. 

Een medewerker groen-en tuinbeheer en aanleg staat in voor zowel 
het onderhoud als de aanleg, en heeft dus een variabel takenpakket. 
De aanleg van groene ruimtes is ook zeer bouwgericht.

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- kunnen werken met machines (voor aanleg van groene 
ruimtes)

- verantwoordelijkheidszin
- flexibiliteit (bv. in vroege en late uren)
- mobiliteit: rijbewijs is noodzakelijk om zich te kunnen 

verplaatsen naar verschillende werkplekken
- vaak contracten van bepaalde duur
- veel jobs in de sociale economie

Meer info over dit beroep
 *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘medewerker groene ruimtes’’

https://www.vdab.be/beroep/fea9be9c-53a2-413d-94b7-04beb74bcf1c/medewerker-groen-en-tuinbeheer-en-aanleg
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Horeca-, handels- en verkooppersoneel 

• Afwasser

• Keukenmedewerker

• Winkelmedewerker

#
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 Afwasser

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, mobiliteit en kennis 
van het Nederlands voor deze job vaak niet goed in. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis (wordt vaak onderschat)
- flexibiliteit (bv. in uren)
- avond- en weekendwerk
- mobiliteit: niet altijd bereikbaar met het openbaar vervoer 

(zeker in niet-stedelijke regio’s)
- vaak deeltijdse contracten
- jobs overdag in grootkeukens zijn schaars en worden snel 

ingevuld

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/256eb7d3-3db0-40df-a934-a38c683d41b4/afwasser
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 Keukenmedewerker

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, competenties, kennis 
van het Nederlands, mobiliteit en inhoud voor deze job vaak niet 
goed in. 

Het beroep houdt meer in dan koken alleen. Keukenmedewerkers 
moeten ook afwassen en schoonmaken.

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: kennis Nederlands voor het lezen van 
bestelbonnen en communiceren in de keuken

- het behalen van een HACCP-attest
- flexibiliteit (bijvoorbeeld in uren)
- stressbestendigheid
- avond- en weekendwerk
- mobiliteit: niet altijd bereikbaar met het openbaar vervoer 

(zeker in niet-stedelijke regio’s)
- vaak deeltijdse contracten
- jobs overdag in grootkeukens zijn schaars en worden snel 

ingevuld

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/26f0773e-241c-4be8-9ada-1fc33cd7aa2f/keukenmedewerker
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 Winkelmedewerker
(kassier, pompbediende, winkelmedewerker)

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, de inhoud en de 
gevraagde competenties  voor deze job vaak niet goed in.

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: goede kennis van Nederlands (soms andere 
talen i.f.v. tewerkstellingsregio)

- productkennis
- basis digitale- en rekenvaardigheden
- commerciële vaardigheden
- flexibiliteit naar takenpakket, uren en locatie
- klantvriendelijkheid
- werktijdregeling: weekendwerk, flexibele uurroosters, vroege 

start en late sluiting
- goede fysieke conditie
- verzorgd voorkomen 
- Mobiliteit (zich kunnen verplaatsen)
- vooral deeltijdse en tijdelijke contracten

Meer info over dit beroep  *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘winkelmedewerker’

https://www.vdab.be/beroep/fe24420c-0cf8-4bbc-9fa6-9b1120e6aabf/winkelmedewerker
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Industriële beroepen en ambachten

• Productiemedewerker

• Verpakker

27
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 Productiemedewerker

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, de inhoud en de 
gevraagde competenties voor deze job vaak niet goed in. 

Het takenpakket  kan sterk verschillen per sector en bedrijf.  

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: goede kennis Nederlands (begrijpen 
veiligheidsvoorschriften)

- vaak nood aan digitale, administratieve en/of technische 
vaardigheden (instellen/herstellen van machines)

- arbeidsomstandigheden: repetitief werk, soms werken in 
koude ruimtes (voedingssector),…

- werktijdregeling: vaak in ploegen (ook nachtwerk), soms 
overuren bij productiepieken

- goede fysieke conditie (o.a. veel rechtstaand werken)
- mobiliteit: de werktijdregeling noodzaakt vaak eigen vervoer
- doorgroeimogelijkheden vaak beperkt 
- meestal interimarbeid (vaak op basis van dagcontracten) met 

weinig kans op een vaste, duurzame job

Werkzoekenden combineren dit jobdoelwit vaak met andere 
screeningsberoepen zoals inpakker, magazijnmedewerker, koerier. 
Werkzoekenden met hogere jobkwalificaties verdringen vaak geschikte 
kandidaten.
Werkgevers koppelen hun vacatures soms aan productiemedewerker 
maar zoeken eigenlijk een ander, vaak hoger, profiel (vb. technisch 
operator). 

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/ff2b9b81-6c31-4528-8b5d-4995788c8cf5/productiemedewerker


Screeningsberoepen 2021

 Verpakker

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, de inhoud en de 
gevraagde competenties  voor deze job vaak niet goed in. 

Het takenpakket  kan sterk verschillen per sector en bedrijf.  

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: goede kennis Nederlands (begrijpen 
veiligheidsvoorschriften)

- heftruckattest (bij werken in een magazijn)
- vaak nood aan digitale, administratieve en/of technische 

vaardigheden (instellen/herstellen van machines)
- handvaardigheid
- stressbestendigheid (correct werken aan een hoog tempo)
- arbeidsomstandigheden: repetitief werk, soms werken in 

koude ruimtes (voedingssector),…
- werktijdregeling: vaak in ploegen (ook nachtwerk), soms 

overuren bij productiepieken
- goede fysieke conditie (o.a. veel rechtstaand werk)
- mobiliteit: de werktijdregeling noodzaakt vaak eigen vervoer
- doorgroeimogelijkheden vaak beperkt 
- meestal interimarbeid (vaak op basis van dagcontracten) met 

weinig kans op een vaste, duurzame job

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/6d580ab2-a4c8-451d-a64f-0e72ced55b76/verpakker
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Medische, paramedische en verzorgende beroepen

• Logistiek assistent in zorginstellingen

• Kinderbegeleider baby’s peuters

• Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
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 Logistiek assistent in zorginstellingen 
(polyvalent medewerker in de zorginstellingen)

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, de inhoud en de 
gevraagde competenties, attesten en diploma’s voor deze job vaak 
niet goed in. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- basis digitale vaardigheden (bijvoorbeeld om de maaltijden op 
te nemen en door te sturen naar de keuken)

- werktijdregeling: flexibele werktijden, deeltijdse jobs, avond- 
en weekendwerk

- goede fysieke conditie
- mobiliteit: eigen vervoermiddel 
- deeltijdse contracten
- eerder lage verloning
- krijgt de job subsidiëring van de sociale Maribel? Dan is een 

attest voor logistiek assistent noodzakelijk

.

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/ba2131e4-c1f8-4cb6-a53d-ffd46d209ed6/logistiek-assistent-in-zorginstellingen
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Kinderbegeleider baby’s en peuters (begeleider kinderopvang)

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, de inhoud en de 
gevraagde competenties, attesten en diploma’s voor deze job vaak 
niet goed in. 

Werken in de kinderopvang is  niet te vergelijken met het opvoeden 
van je eigen kinderen. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: kennis Nederlands
- diploma’s of attesten
- communicatieve vaardigheden
- kunnen omgaan met kinderen én de ouders
- initiatief nemen
- graag spelen en actief zijn
- werktijdregeling: flexibele werktijden, deeltijdse jobs, vroege 

en late uren
- goede fysieke conditie
- mobiliteit: eigen vervoermiddel 
- deeltijdse contracten
- eerder lage verloning

Meer info over kinderbegeleider baby’s en peuters 

Het competent 1.0 beroep ‘Begeleider kinderopvang’ is ook 
een knelpuntberoep, omwille van kwantitatieve en 
kwalitatieve redenen en, waar het buitenschoolse 
kinderopvang betreft, ook omwille van specifieke 
arbeidsomstandigheden..

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen (begeleider kinderopvang)

Meer info over begeleider schoolgaande kinderen  *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘begeleider kinderopvang’

https://www.vdab.be/beroep/df220eb6-68bd-4ae5-8830-abea18cf0c63/kinderbegeleider-babys-en-peuters
https://www.vdab.be/beroep/b226410f-8993-4cb3-86aa-70d0889c6fea/kinderbegeleider-schoolgaande-kinderen
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Transport- en logistieke beroepen

• Magazijnmedewerker

• Taxichauffeur

• Koerier besteller
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 Magazijnmedewerker

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling, de inhoud en de 
gevraagde competenties en attesten voor deze job vaak niet goed 
in. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: basiskennis van het Nederlands
- bewijs van adequate opleiding wordt vaak gevraagd (‘badge’, 

hef- of reachtruckattest) 
- basis digitale- en rekenvaardigheden
- werkattitude: stiptheid
- stressbestendigheid
- werktijdregeling: ploegen, nachtwerk
- fysieke geschiktheid omwille van handenarbeid (manuele 

orderpicking), buitenwerk, koude ruimtes …
- mobiliteit: eigen vervoer om het magazijn te bereiken buiten 

de kantooruren
- veel interimwerk
- eerder lage verloning

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/bb86bb0c-8062-4cd5-a257-186606056bbe/magazijnmedewerker


Screeningsberoepen 2021

 Taxichauffeur
(chauffeur particulier personenvervoer )

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling en de gevraagde 
competenties voor deze job vaak niet goed in. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: kennis van het Nederlands, meertaligheid is een 
troef

- minimaal 5 jaar rijervaring wordt vaak gevraagd
- kennis van het wegennet
- klantgericht
- sociaal vaardig
- stressbestendig, hoge werkdruk
- werktijden: weekend-, avond- en nachtwerk
- medische geschiktheid
- bewijs van goed gedrag en zeden wordt vaak gevraagd
- contracten op zelfstandige basis 
- eerder lage verloning

Meer info over dit beroep

Binnen het competent 1.0 beroep ‘chauffeur particulier 
personenvervoer’ vormt alleen taxichauffeur een knelpunt. 
Het knelpunt situeert zich hoofdzakelijk in (centrum)steden 
en Zaventem.

 *Situatieschets Competent 1.0 beroep ‘chauffeur particulier personenvervoer’

https://www.vdab.be/beroep/51b7c9ba-0b1d-4df0-84ce-1588e35403ed/taxichauffeur


Screeningsberoepen 2021

 Koerier besteller

Werkzoekenden schatten de werktijdregeling en de gevraagde 
competenties voor deze job vaak niet goed in. 

Tijdens de screening van je klant heb je extra aandacht voor:

- talenkennis: kennis van het Nederlands
- stressbestendig, hoge werkdruk om pakjes tijdig te bezorgen 

in het drukke verkeer
- werktijden: weekend-, avond- en nachtwerk
- fysieke geschiktheid 
- bewijs van goed gedrag en zeden wordt vaak gevraagd
- contracten op zelfstandige basis of interimwerk
- eerder lage verloning

Meer info over dit beroep

https://www.vdab.be/beroep/7ea1dea5-b689-4522-aff3-2e21290aeb2c/koerier-besteller

