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010 Defensie 
 

Informant 

Active Recruiter Informatiecentrum Defensie Hasselt 

Wat op 18 jaar ? 

Als 18-jarige of na het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs kan je bij 
Defensie terecht in diverse functies en categorieën 

Soldaat geen diploma vereist 

Onderofficier (teamleader) diploma secundair vereist 

Officier (manager) studeren aan de Koninklijke militaire school 

https://www.mil.be/nl/werken-bij-defensie/ 

Volgt men eerst hogere studies ? 

Om Officier te worden moet je een master behalen aan de militaire school: 

Master Sociale- en Militaire wetenschappen 

Master ingenieurswetenschappen 

Men kan ook buiten de militaire school gaan studeren op kosten van Defensie: 

Industrieel ingenieur 

Arts 

Tandarts 

Hogere Zeevaartschool 

Bijkomende inlichtingen 

Informatiecentrum Defensie Hasselt 

Guffenslaan 24, Hasselt 

02/4431300 of ic.hasselt@mil.be 

 

 

 

  

https://www.mil.be/nl/werken-bij-defensie/
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011 Politie 

 

 

 

 

 

Informant 

Hoofdinspecteur 

Wat op 18 jaar ? 

Vanaf 18 jaar kan men opleiding starten voor inspecteur 

Volgt men eerst hogere studies ? 

Met een hoger diploma (master) kan men vaak opleiding volgen in een hogere graad zoals 

commissaris en hoofdinspecteur 

Bijkomende inlichtingen 

Meer informatie over jobs bij de politie, zowel administratieve jobs als jobs in uniform, is te 

vinden op https://www.jobpol.be/nl 

 

 

 

  

https://www.jobpol.be/nl
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020 Werken in de bouwsector 
 

 

 

informant 

tot voor kort Afgevaardigd Bestuurder van Bouwbedrijf Driesen nv met opleiding TEW - 

Toegepaste Econ. Wetenschappen (Master) 

Wat op 18 jaar ? 

Voor degenen die geen hogere studies willen aanvatten zijn er veel technische en 

administratieve functies mogelijk, ook in het IT-domein  

Het komt veelvuldig voor dat deze medewerkers doorgroeien naar een hogere functie, zoals 

Senior Projectleider, Technisch hoofd, of een functie binnen het hoger kader in de 

administratie. 

Volgt men eerst hogere studies ? 

Bachelor bouw, Master bouw ( ingenieurs) zijn natuurlijk ideaal als voorbereiding voor een 

verantwoordelijke job (projectleiding) in de bouw. 

Maar ook algemene opleidingen zoals HR- , management-, boekhouding-, logistieke en IT-

opleidingen geven veel tewerkstellingsmogelijkheden in de sector 

Bijkomende toelichting 

Naast opleiding zijn interesse in de sector en de passie om samen met anderen iets te 

creëren zeer belangrijk 
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021 Financieel Management Sector 

 

 

informant 

Zaakvoerder accountantskantoor  & Lector PXL opleiding Master TEW 

Wat op 18 jaar ? 

Vanaf 18 jaar kan men aan de slag als administratief medewerker in allerhande bedrijven, 

hulpboekhouder in boekhoudkantoor/bedrijf, commercieel afgevaardigde voor software … 

Man kan doorgroeien naar 
financieel  verantwoordelijke/manager/controller 

eigen dossierbeheerder klanten in boekhoudkantoor 

Volgt men eerst hogere studies ? 

- boekhouder op financiële afdeling van bedrijf (bachelor) 
- dossierverantwoordelijke(klant) in accountantskantoor 

- job bij overheid : controleur belastingen/douanier 

- bij leger/politie : officier inzake financiële zaken(bachelor/master) 
- commercieel verantwoordelijke financiële software (bachelor) 

- CFO (financieel directeur) : (master) 

- zelfstandig boekhouder/adviseur/consultant 

Bijkomende toelichtingen 

- Ook via graduaat kan bovenstaande traject gedaan worden. 
- Hogere scholing (Master) leidt meestal ook tot snellere doorstroming naar 

verantwoordelijke functies. 
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050 Thuiszorg Sector 

 

 

 

 

informant 

Hoofdverpleegkundige WGK afdeling Bree 

In welke functies kan men terechtkomen en welke hogere studies zijn hiervoor 
aangewezen ? 

In deze sector is er het meest nood aan verpleegkundigen. Deze opleiding kan je in Limburg 

aan verschillende scholen voor verpleegkunde volgen zowel op niveau van HBO5 (voortgezet 
secundair onderwijs) als op niveau van bachelor. 

Doorgroeimogelijkheden: 
Gespecialiseerde verpleegkundige in bepaalde domeinen 

Leidinggevende verpleegkundige 

Referentiespecialist en domeincoördinator 

Bijkomende toelichtingen 

voor meer info kan je terecht op 

https://www.witgelekruis.be/limburg, en op 

https://www.ikgaervoor.be/verpleegkundige 

 

 

 

  

https://www.witgelekruis.be/limburg
https://www.ikgaervoor.be/verpleegkundige
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060 Werken in de Eventsector 
 

informant 

Sr. Event Manager bij diverse bedrijven --> VRT, Sportizon (Golazo),... 

Docent Eventproductie (Thomas More & UCLL) 

Bestuurslid Suikerrock (festival) 

Wat op 18 jaar ? 

Wanneer er geen hogere studies worden aangevat kan men in de eventsector vooral aan de 
slag bij toeleveranciers (bedrijven gespecialiseerd in (verhuur van) audiovisuele technieken, 

bewakingsondernemingen, eventcateringbedrijven, verhuurbedrijven van allerhande 

eventmaterialen,...) 

In de evenementwereld is het vooral zaak om ervaring op te doen 'in het werkveld'. Al 
doende leert men en zijn er heel wat doorgroeimogelijkheden binnen bovenstaande 

bedrijven.  

Bewezen ervaring kan zelfs leiden tot een job bij een eventbureau. 

Men kan ook opteren om als zelfstandig organisator te starten, maar dit wordt afgeraden. De 
risico's zijn te groot en de succesverhalen te beperkt. 

Volgt men eerst hogere studies ? 

Indien men als eventcoördinator wil starten (of doorgroeien) is één van onderstaande 
opleidingen een aan te raden hogere studie:  

Event & Project Management (bachelor) 

Organisatie en management (bachelor) 

Event & Experience (bachelor communicatie) 

Bijkomende toelichting 

Er zijn ook beperkte opleidingen (geen hogere studies) die de jobkansen kunnen verhogen:  

- Integrale veligheid (7de jaar) --> bewakingsagent 

- Opleiding AutoCAD of Sketch-up.--> technische functies 
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070 Werken in een ziekenhuis 

 

 

 

 

Informant 

Directeur Personeel & Organisatie Noorderhart in Pelt 

Wat op 18 jaar ? 

Medewerkers Schoonmaak – Logistiek Assistenten – Medewerkers Technische Dienst – 
Zorgkundigen 

Er zijn heel wat beroepsmogelijkheden voor gemotiveerde jongeren die niet direct willen 
verder studeren. 

Volgt men eerst hogere studies ? 

Bachelor Verpleegkunde, diverse disciplines 

Bachelor Laboratorium Technologie, diverse disciplines 

Master Klinische Psychologie, Neuropsychologie 

Ergotherapeuten, Logopedisten, Kinesisten… 

Bijkomende inlichtingen 

https://www.ikgaervoor.be/ziekenhuis 

https://jobs.noorderhart.be/ 

 

 

 

 

  

https://www.ikgaervoor.be/ziekenhuis
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B. BEROEPEN 
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100 Architect 
 

 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Freelance projectarchitect: 

Opvolging van conceptueel ontwerp tot uitvoering 

Studies 

Master architectuur 

Mogelijke alternatieve studies 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Bijkomende toelichting 

Na de 5-jarige opleiding (bachelor+master) volgt een 2-jarige, door de orde van architecten 
gecontroleerde stage, om toegang te krijgen tot het beroep van architect 
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101 Ingenieur Architect 
 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Architect: middelgrote woningbouw en gebiedsontwikkeling voor privésector 

Vorige beroepen 

Ingenieur: duurzaam bouwen en energieverbruik bij middelgrote projecten (publiek en 
privé) 

Studies 

Burgerlijk Ingenieur Architect 

Mogelijke alternatieve studies 

Architectuur 
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102 Stedenbouwkundige 
 

 

Omschrijving huidig beroep 

- Ontwerper van o.a. publieke ruimtes (parken/pleinen/straten) en stadsprojecten 
(woonprojecten/gemengde projecten) in opdracht van publieke en private opdrachtgevers. 

- Procescoördinator bij stadsontwikkelingsprojecten (procesbegeleiding / adviesverlening / 
communicatie en participatie…) in opdracht van publieke en private ontwikkelaars.    

- Kwaliteitsbewaker van grotere architectuurprojecten in opdracht van gemeentebesturen. 

Vorige beroepen 

- Ambtenaar aan de stad Leuven (2000-2004) 
- Bestuurder van een stedenbouwkundig studiebureau (2005 – 2014) 

- Zaakvoerder van een stedenbouwkundig studiebureau (2015 – heden) 

Studies 

- Architect aan PHAI in Diepenbeek (1992 – 1997) 
- Planoloog aan RU Gent (1997- 1998) 

- Stedenbouwkundige aan KU Leuven (1998 -1999) 

Mogelijke alternatieve studies 

Vooropleiding architectuur vereist (Architect of ir. Architect) 

Bijkomende toelichting 

Een veelzijdig beroep dat raakvlakken heeft met o.a. architectuur, ecologie, verkeerskunde, 
sociologie, geografie,…    
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103 Landmeter 
Projectontwikkelaar 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Opmaken van omgevingsvergunning verkavelen – Grensbepaling – Plaatsbeschrijvingen - 
Bouwmaatvoering voor aannemers – 3D laserscanning – Drone operator –  

ontwikkelen van vastgoed (sleutel op de deur) 

Vorige beroepen 

o Topograaf voor de firma BAM (regio Brussel-Charleroi) 
o Werfleider voor Staalbouwfirma (LIEBAERT STAALBOUW te Houthalen) 

Studies 

o Master Industrieel ingenieur Bouwkunde (PXL Diepenbeek – 4 jaar) 
o Master Industrieel ingenieur Landmeter (technologiecampus Gent – 1jaar) 
o Vastgoedpromotor (Syntra Genk – 4jaar avondonderwijs) 

Mogelijke alternatieve studies 

o Bachelor landmeter (3jaar Antwerpen of Gent) 
o Tekenaar REVIT (?) 

Bijkomende toelichting 

Een veelzijdig technisch beroep. Zowel kantoor als buitenwerk met veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid. 
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110 Interieurarchitect 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

zelfstandig interieurarchitecte 

Studies 

In 1993 afgestudeerd aan het Provinciaal Hoger Architectuur Instituut (hoger 
kunstonderwijs van het lange type - 4jaar) 

Nu is dat omgevormd tot een Academische Masteropleiding aan de Uhasselt 

Mogelijke alternatieve studies 

Aangezien dit geen beschermde titel is komen vele studies in aanmerking 
interieurarchitect = academische master 

interieurvormgever = professionele bachelor 

Bijkomende toelichting 

Zonder opleiding eraan beginnen is natuurlijk niet aan te bevelen, een juiste 
opleiding geeft de beste professionele slaagkansen 
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150 Wetenschappelijk onderzoeker 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Afdelingshoofd Teeltonderzoek 
Coördinatie wetenschappelijk teeltonderzoek in de fruitteelt 
Aansturen onderzoek, personeel, budget, interactie sector 

Vorige beroepen 

Onderzoeker universiteit genetische transformatie planten 

Groepsleider universiteit plant moleculaire biologie  

Studies 

Landbouwingenieur (Fytotechniek/Cel-en gentechnologie) 
Doctor in Toegepaste Landbouwwetenschappen 

Mogelijke alternatieve studies 

Bio-ingenieur Landbouwproductie/Bodemkunde/Waterbeheer 
Licentiaat Biologie optie Plantkunde 

Bijkomende toelichting 

Belangrijkste drijfveren voor job in onderzoek: interesse en motivatie, vraagstelling, 

analytisch denken, oplossingsgericht denken en doen, resultaatgericht denken en doen. 
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157 Lead Proces Engineer 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Procesberekeningen uitvoeren in het kader van investeringen, met focus op procesveiligheid 
en productie. 

Vorige beroepen 

Production Manager (verantwoordelijk voor productiedoelen), 
Proces Manager (optimalisatie processen in het bedrijf), 

Project Engineer (opvolging technische zijde van projecten) en 
Project Manager (opvolging financiële zijde en termijnen). 

Studies 

Master in de Chemische ingenieurswetenschappen (ir.) met specialisatie: chemische en 
biochemische reactorkunde 

Mogelijke alternatieve studies 

Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde, materiaalkunde of elektrotechniek 

Master in de chemie 

Master in de bio-ingenieurswetenschappen 

Bijkomende toelichting 

De informant heeft gedurende ca. 10 jaar ervaring op een van de grootste chemische 

productiesites in Europa; door het gevolgde traject heeft hij een brede kijk opgedaan op de 
technische zijde van het werken binnen de chemische industrie. 
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158 Chemicus 
Chemisch Process Engineer 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Maken van proces-technische ontwerpen en berekeningen 

Veiligheidsstudies, uitwerken investeringsvoorstellen 

Vorige beroepen 

Proces ingenieur in een chemische bedrijf 
Veiligheidsverantwoordelijke in een productie bedrijf 

R&D ingenieur in kunststof research instituut 
Productie manager in chemisch bedrijf 

Studies 

Ingenieur chemische proces technieken 

Postgraduaat veiligheidsdeskundige niveau 1 

Mogelijke alternatieve studies 

Master in de Chemie 
Master in de Ingenieurswetenschappen 

Master Biochemie of Biotechnology 

Bijkomende toelichting 

Een technische opleiding geeft werkzekerheid (zijn er tekort). Dikwijls zijn er 

veel mogelijkheden binnen zelfde bedrijf of daarbuiten. Bovendien zijn Chemie, 
Pharma en Biotechnology stijgend in Vlaanderen. 

Techniek is geen mannenberoep meer ! 
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160 Medisch Laboratorium Technoloog 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

MLT in een klinisch laboratorium van een ziekhuis (ZOL) 

- hematologie (analyseren van hematologische testen en microscopie van bloedplaatjes) 

- immuunhematologie (bloedtransfusie en bloedgroepbepalingen) 

- stagebegeleiding van toekomstige laboranten 

- bloedafname bij patiënten 

- opvolging van het kwaliteitssysteem binnen de groep hematologie 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Professionele bachelor  

In de biomedische laboratoriumtechnologie 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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162 Bio-Ingenieur (318) 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Regiobeheerder Natuur & Bos 
Leidinggevende, coach, ecoloog, communicator, onderhandelaar 

Vorige beroepen 

Doctor in de bio-ingenieurswetenschappen 

Studies 

Industrieel Ingenieur in de biowetenschappen 

Bio-ingenieur in Land- en Bosbeheer 

Doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

Deze informant heeft geen kennis over de opleiding biologie of bio- 
ingenieur cel & gen, voeding, landbouw, etc. 
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163 Bio-Ingenieur (176) 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Lobbying + business development (samenbrengen bedrijven) + innovatie 

Vorige beroepen 

Project manager 
Stagiair 

Leerkacht 

Bestuurder van internationale vereniging voor bio-ingenieursstudenten 

Studies 

BIO-INGENIEUR in de SCHEIKUNDE(KU Leuven) 

Master materials engineering (KULeuven) 

Master en économie de gestion (UCL) 

Handelsingenieur (UCL), master in rechten LLM IP/ICT (Kuleuven) 

Mogelijke alternatieve studies 

Burgerlijk ingenieur  

Bijkomende toelichting 
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165 Bioloog 
Coördinator Nationaal Park Hoge Kempen 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Als eindverantwoordelijke van een team van 9 mensen, de contacten verzorgen met 
partners (Natuurpunt, ANB,..) en projecten afstemmen die moeten leiden tot een sterk 

Nationaal Park 

Vorige beroepen 

Wetenschappelijk medewerker RUGent (Ecologisch plan Schelde Vallei) 
Diensthoofd Stedenbouw en Leefmilieu gemeente Overpelt 

Studies 

Bachelor Biologie (UHASSELT) 
Master Biologie - specialisatie Plantkunde (KULEUVEN) 

Master in de Milieusanering (RUGENT) 

Mogelijke alternatieve studies 

Landschapsarchitect/Ruimtelijk Planner 
Bio-ingenieur/Landinrichting 

Bijkomende toelichting 
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171 Technology Consultant 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Private bedrijven, overheden en andere organisaties adviseren alsook  
ondersteuning bieden in het kader van technologie, IT en digitalisering 

Vorige beroepen 

/ 

Studies 

Professionele Bachelor Toegepaste Informatica, UCLL 

Master of Information Management (schakelprogramma), KU Leuven 

Master of Information Management, KU Leuven 

Mogelijke alternatieve studies 

Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen 

Master Handelsingenieur 

Master of Artificial Intelligence 

Andere universitaire technologie- of economie-gerelateerde masterprogramma’s 

Bijkomende toelichting 

/ 
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175 Manager Engineering Department 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Coördinerende en adviserende rol binnen een reken- 

 en tekenafdeling van het staalbouwkundig bedrijf CSM nv 

Vorige beroepen 

Design Engineer in de rekenafdeling - Engineering CSM nv 

Studies 

Master in de industriële ingenieurswetenschappen: bouwkunde 

Mogelijke alternatieve studies 

Master in de ingenieurswetenschappen 

Master in de industriële ingenieurswetenschappen 

Bijkomende toelichting 
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177 Projectmanager 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Het in goede banen leiden van staalbouwprojecten. De Project Manager is het eerste 
aanspreekpunt voor de klant, hij beheert de planning, doet de financiële opvolging,...  

Vorige beroepen 

 

Studies 

Burgerlijk Ingenieur (ir) Vrije Universiteit Brussel 

Mogelijke alternatieve studies 

Industrieel Ingenieur (ing) 

Bijkomende toelichting 
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203 Belastingconsulent 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Als lid van een team grote bedrijven adviseren over de internationale tewerkstelling van hun 
werknemers 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Bachelor rechten - optie economie, recht en bedrijfskunde 

Master rechten - major economisch recht, minor fiscaal recht 

Master na master fiscaliteit (halftijds, tijdens het werken) 

Mogelijke alternatieve studies 

Bachelor/master in TEW, handelswetenschappen, 
hogeschool accountancy & fiscaliteit, … 

Bijkomende toelichting 

Na haar studies rechten is de informante niet terecht gekomen in de advocatuur. Want 
uiteindelijk is de studierichting niet bepalend. Wat telt is een grote interesse en 

enthousiasme, en de goesting om te leren tijdens het werken 
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205 Boekhouder 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Boekhouding, opmaken fiscale aangiftes (belastingen, BTW) 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Bachelor Accountancy-Fiscaliteit -Bachelor (afgestudeerd in 2007) 

Boekhoudkundige en fiscale expertise - Bachelor na Bachelor Voortgezette opleiding 
(afgestudeerd in 2008) 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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220 Financieel Manager 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Verantwoordelijk voor de financiële administratie in al zijn facetten (boekhouding, fiscaliteit, 
verzekeringen, …) 

Vorige beroepen 

Audit Senior bij Deloitte 

Studies 

Master Economie - Toegepaste Economische Wetenschappen 

Mogelijke alternatieve studies 

Master Economie - Handelswetenschappen 

Bijkomende toelichting 
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250 Informatica Testcoördinator 
 

 

Omschrijving huidig beroep 

De testcoördinator is verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van 

testactiviteiten 

Vorige beroepen 

Diverse jobs/taken in ICT : 
BI Test consultant, Data cleaning consultant, Verkoper 

Incident Manager, IT Manager, Lesgever / Trainer, 

Netwerk / Systeem beheerder, Programmeur, Technieker, 
Test Analyst, Test Automation Engineer, Test Engineer 

zie ook op https://www.linkedin.com/in/tomadriaensen/ 

Studies 

Graduaat Toegepaste Informatica, Boekhouding en IT 

Mogelijke alternatieve studies 

Elke informatica opleiding (Bachelor en Master) 

Communicatie wetenschappen 

Verschillende ingenieur opleidingen 

Verschillende elektronica opleidingen 

Bijkomende toelichting 
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251 Game Developer 
Lector PXL-Digital 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Freelance Game Developer, Lector PXL-Digital 

Vorige beroepen 

Technical Artist bij LuGus Studios, Doctoraatsstudent 

Studies 

Burgerlijk ingenieur Computerwetenschappen 

Mogelijke alternatieve studies 

DAE Kortrijk, Andere informatica opleidingen 

Bijkomende toelichting 

Ik werk voornamelijk aan eigen games in co-productie met LuGus en Iceberg Interactive. Mijn meest 
recente game is een hacking game: Midnight Protocol. Ik doe zowel art als programmeren. 
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260 Sales Manager Ondernemingsbank 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Financiële adviesverstrekking aan zelfstandigen 
 (éénmanszaken en vennootschappen) 

Adviesverstrekking over de verscheidene domeinen zoals verzekeringen, kredieten, dagelijks 

bankieren 

Instaan voor de dagelijkse werking van het kantoor, personeelsbeleid, … 

Vorige beroepen 

Kantoordirecteur BNP Paribas Fortis 

Studies 

Graduaat (Bachelor) Bedrijfsmanagement 

Optie Financiewezen 

Mogelijke alternatieve studies 

Toegepaste Economische Wetenschappen 

Bedrijfsmanagement 

Bijkomende toelichting 

werkt op zelfstandige basis, samen met drie andere vennoten 
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290 Freelance Marketing Expert 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Verschillende bedrijven adviseren en begeleiden op vlak van: website, mailings, copy writing, 
grafisch, events, netwerken 

Vorige beroepen 

Marketing Manager 
Communicatieadviseur 

Studies 

Bachelor Marketing 

Master Bedrijfscommunicatie 

Mogelijke alternatieve studies 

Communicatiewetenschappen – Communicatiemanagement - Journalistiek / Taal en 
Letterkunde - Communicatie en Multimedia Design 

Bijkomende toelichting 

Topics die o.a. aan bod kunnen komen : 
Hoe word je freelancer en wat zijn de voor- en nadelen? 

Hoe vind je klanten en verzeker je jezelf van een inkomen? 
Wat is het verschil tussen een freelancer en een ondernemer? 

Wat maakt een goede freelancer en is dat wel iets voor mij?  
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300 verzekeringsmakelaar 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Alles wat betreft verzekeringen beleggingen en kredieten voor particulieren, zelfstandigen en 
bedrijven 

Vorige beroepen 

Industrieel ingenieur automatisatie. 

Studies 

Industrieel Ingenieur Groep T Leuven 

Mogelijke alternatieve studies 

Hoge school Bank en financiewezen  

Handelsingenieur - Economie - Rechten 

Bijkomende toelichting 
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310 Vastgoedmakelaar - expert 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Verkoop en verhuur van bestaand vastgoed én nieuwbouw 
Begeleiding bij aankoop alsook vastgoedstyling bij verkoop 

Vorige beroepen 

Interieurarchitecte bij gerenommeerd architectenbureau 

Studies 

Interieurarchitectuur te PHL Diepenbeek 

Vastgoedopleiding 

Mogelijke alternatieve studies 

Vastgoeddag- of avondopleiding 

PXL postgraduaat vastgoed 
UCLL postgraduaat vastgoed  

Bijkomende toelichting 

Informant is tevens Docent aan het VIVO (Vlaams Instituut Vastgoedopleiding-CIB 
Vlaanderen) : verkoop, verhuur & materialen, 

Bijkomend docent aan vastgoedbediende & vastgoedmakelaars 
Bestuurslid UNIZO Bocholt & NOHA Hamont-Achel 

Lid Gecoro Bocholt & Gecoro Hamont-Achel 
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356 Sustainability Project Manager 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

De projectmanager sustainability stuurt samen met het kernteam en de werkgroep de acties en 
projecten aan die nodig zijn om draagvlak en commitment voor duurzaamheid in ons hele bedrijf te 

creëren. Naast het optreden als projectmanager voor verschillende duurzaamheidsprojecten, 
coördineert de projectmanager ook pilots met klanten m.b.t. duurzaamheid en bewaakt hij het 

overzicht over alle relevante initiatieven en actieplannen voor elk van onze 19 
duurzaamheidsambities, rapporteert deze aan de duurzaamheidswerkgroep en duurzaamheid 

steerco (CEO & CPO) en zorgt ervoor dat deze zowel intern als extern worden gecommuniceerd. 

Vorige beroepen 

Project management consultant (5 jaar) 

Project manager “symbiose platform” (1,5 jaar) 

Studies 

Ingenieurswetenschappen – Bachelor Toegepaste Natuurkunde (UGent) 

Ingenieurswetenschappen – Master Fotonica (UGent, 2014) 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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385 Lector Engels (Vertaler Tolk) 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Lector Engels, European Studies, English Language & Culture 

Vorige beroepen 

Vertaler, International Marketeer, en occasioneel Tolk,  

customer service operator 

Studies 

Licentiaat Vertaler - Tolk Engels / Russisch 

Postgraduate Business Administration 

Leraaropleiding 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

 

 

 

 

  



 

      Beroepsfiches 2022                  37 

 

410 Grafisch Vormgever 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Verzorgen van de grafische vormgeving van drukwerk zoals tijdschriften, brochures, flyers, 
visitekaartjes, belettering, reclameborden, beursstanden… 

Ook verantwoordelijk voor het ontwerp van (digitale) producten zoals complete huisstijlen, 

van websites. Uitwerken van websites (front-end) 

Maken van nieuwsbrief-templates, updaten webshops, beeldbewerking, animated bannering 

voor websites… 

Bewaken over de huisstijl van bijvoorbeeld websites of andere online- of print-media 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Master Grafisch- en reclamevormgeving 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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420 Fotograaf & leerkracht fotografie 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Informante geeft fotografieles aan volwassenen in CVO De Verdieping 

Daarnaast fotografeert ze, vooral portret. 

Vorige beroepen 

Eerst een tweetal jaar bij een fotograaf in dienstverband gewerkt, 

vervolgens zelf gestart als fotograaf in bijberoep. 

Studies 

Master in de beeldende kunsten: Fotografie aan de 

Media en Design Academie Genk 

Mogelijke alternatieve studies 

In februari start bij CVO De Verdieping de opleiding: Digital Content creator. 

In deze opleiding leer je krachtige foto's en video's te maken, om volgers te engageren. 

Creëer een uniek standpunt waarmee je ook het verhaal van anderen visueel kan vertellen. 

Bijkomende toelichting 

“Fotograaf is een super leuk beroep. Ik krijg energie van mijn job, het is mijn passie. Als 

leerkracht vind ik het fijn om cursisten te inspireren, hen te zien groeien, die gezamenlijke 

passie met hen te delen.”  
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520 Piloot 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Piloot burgerluchtvaart 

(Passagiers zo veilig en zo efficiënt mogelijk van A naar B brengen     ). 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Pilotenopleiding. Dit staat gelijkgesteld bij Onderwijs  

Vlaanderen aan een professionele bachelor. 

Mogelijke alternatieve studies 

Geen alternatief aangezien pilotenopleiding een specifieke keuze is. 

In het middelbaar kunnen zowel talen, wetenschappen, als wiskunde de ideale 
voorbereiding zijn. 

Bijkomende toelichting 
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530 Archeoloog 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Archeoloog die werkt voor Erfgoed Lommel vzw en verantwoordelijk is voor het beheer van de 
archeologische collecties, voor het wetenschappelijk onderzoek ervan en voor de publiekswerking 

errond.  

Daarnaast adviseert de informant de Stad Lommel en de IOED Bosland met betrekking tot onroerend 
erfgoed (archeologie, monumenten, landschappen). 

Vorige beroepen 

Eerste notarisbediende op een notariskantoor. 

Bestuurder (onbetaald) van nationale erfgoedverenigingen. 

Studies 

Licentie (master) in Archeologie 

Geaggregeerde voor het secundair onderwijs (leraar) 

Notariële praktijk (avondonderwijs) 

Diverse korte opleidingen zoals fotografie, websitebeheer, databankbeheer, schrijven van teksten… 

Mogelijke alternatieve studies 

Er zijn de laatste jaren verschillende postgraduaten en manama’s om kennis te verwerven over 

bepaalde aspecten van erfgoed, zoals participatie, curatorschap, cultuureducatie. 

Bijkomende toelichting 
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600 Apotheker 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Apotheker-titularis in officina (d.i. een erkende openbare apotheek) : 
het aanbieden van ambulante farmaceutische zorg 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Master Farmaceutische zorg 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

 

 

 

  



 

      Beroepsfiches 2022                  42 

 

610 Geneesheer Specialist Longziekten 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Behandeling in het ziekenhuis van patiënten met longziektes zoals astma, rokerslong, 
zuurstoftekort, longontsteking, longkanker, slaapproblemen, allergie… 

Vorige beroepen 

 

Studies 

7 jaar geneeskunde (Diepenbeek/Leuven) 

6 jaar inwendige geneeskunde longziekten (UZ Leuven) 

nadien blijvende navorming 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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615 Huisarts 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Huisarts in een groepspraktijk 
Missie : Ziektes diagnosticeren/ behandelen en mensen psychisch bijstaan 

Vorige beroepen 

 

Studies 

7 jaar algemene geneeskunde en 2 jaar opleiding in huisartsenpraktijk als HAIO (= huisarts 
in opleiding) 

Momenteel bestaat de opleiding uit  

6 jaar algemene geneeskunde ( Bachelor - Master) gevolgd door  3 jaar master- na- 
masteropleiding huisartsgeneeskunde 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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650 Dierenarts 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Dierenarts kleine huisdieren: consultaties in eigen praktijk,   

operaties, RX en echo 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Diergeneeskunde Merelbeke 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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651 Dierenartsassistent 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Hulp bieden in de dierenartsenpraktijk: assisteren bij operaties, consultaties, baliewerk, 
verzorging dieren, … 

Vorige beroepen 

Leerkracht praktische vakken (afdeling Logistiek Assistent in ziekenhuizen en 
zorginstellingen) in het Buitengewoon Secundair Onderwijs gedurende 16 jaar. 

Studies 

Algemene Ziekenhuisverpleegkunde: 3 jaar dagonderwijs KHLIM 

Regentaat Voeding - Verzorging/Technisch Technologische 

Opvoeding: 3 jaar dagonderwijs KHLIM 

Dierenartsassistent:1 jaar thuisstudie Afstandsonderwijs 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

Als je een gepassioneerde dierenliefhebber bent is dit een droomjob aangezien je dagelijks 

in contact komt met dieren, dit geeft enorm veel voldoening! 
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660 Kinesitherapeut 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Zelfstandig kinesitherapeut in een groepspraktijk 

Vorige beroepen 

 

Studies 

5-jarige basisopleiding: Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Optioneel: Postgraduaat in de gevorderde musculoskeletale revalidatie - manuele therapie 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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670 Diëtiste en personal trainer 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Voedings- en dieetadvies op maat: maag-darmklachten, kanker, diabetes, ondervoeding, 
overgewicht, sporters, vegetarische voeding … 

Individuele sportbegeleiding en groepslessen geven 

Vorige beroepen 

/ 

Studies 

Professionele bachelor voedings- en dieetkunde 

Postgraduaat Diabeteseducator 

Postgraduaat Functional Training 

Mogelijke alternatieve studies 

Diëtiste is een erkend beroep en kan enkel uitgeoefend worden na het behalen van de 
professionele bachelor voedings- en dieetkunde. 

Voor personal trainer zijn er zeer veel opleidingen ter beschikking. 

Bijkomende toelichting 

/ 
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680 Vroedvrouw - lactatiekundige 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Pre- en postnatale thuiszorg als vroedvrouw 
Medische opvolging van moeder en kind 
Begeleiding van borst- en kunstvoeding 

Vorige beroepen 

Ziekenhuis: kraamafdeling, verloskamer en neonatologie 

Studies 

Bachelor verpleegkunde 

Bachelor vroedkunde 

Postgraduaat neonatolgie 

Postgraduaat lactatiekunde 

Banaba zorgmanagement 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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700 Verpleegkundige 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

 

Vorige beroepen 

 

Studies 

 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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710 Opticien-Optometrist 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Brilglazen op sterkte monteren in brillen en zonnebrillen. 
Contactlenzen leveren. 

Opmeten sterkte(dioptrie) van ogen.  

Vorige beroepen 

 

Studies 

Optiek Iort Brussel 
Nu Optiek hogeschool Odysee Brussel 

Sinds 2019 Optometrist/Opticien enkel in Hogeschool Brussel 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

Beroepsmogelijkheden met deze studies : 
Als zelfstandig opticien 

In een contactlens-centrum 
In oogartspraktijk als optometrist 
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730 Ergotherapeut 
 

Omschrijving huidig beroep 

Ergotherapeuten in een revalidatiesetting. 

Als ergotherapeut maak je gebruik van dagelijkse activiteiten die aansluiten bij de leefwereld, de 
mogelijkheden en de problematiek van de hulpvrager. 

Het doel is mensen (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zelfzorg, in werk of 
studies en in vrije tijd. Naast het analyseren van deze activiteiten kan je als ergotherapeut 

terugvallen op een gedegen kennis rond hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen, zoals woning- 
en werkpostaanpassingen. Een ergotherapeut heeft voornamelijk een dagjob. Je beoefent een 

paramedisch beroep. 

Ergotherapie omvat veel behandelings- en begeleidingsmethoden voor personen die beperkingen 
ervaren door: 

· een fysiek letsel 

· een chronische ziekte 
· psychosociale problemen 

· cognitieve tekorten 

· ontwikkelingsstoornissen 
· leerstoornissen 

· verouderingsprocessen 

· uitsluiting op de arbeidsmarkt 
· uitsluiting van het maatschappelijk leven 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Bachelor in de Ergotherapie 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

In de ergotherapie zijn er verschillende richtingen waarin je kan gaan werken: psychiatrie, centrum 

voor andersvaliden, geriatrie, lagere school, buitengewoon onderwijs, revalidatie, … 
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750 Geneesheer Specialist 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Behandeling in het ziekenhuis en eigen praktijk van kinderen en jongeren met psychiatrische 
stoornissen. Ik ben gespecialiseerd in kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking, neurologische stoornissen en genetische aandoeningen. 

Vorige beroepen 

 

Studies 

7 jaar geneeskunde (KU Leuven) 

6 jaar Kinder- en Jeugdpsychiatrie (AZ Brugge / UC Louvain-la-Neuve / UMC Groningen) 

nadien blijvende navorming 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

 

 

 

  



 

      Beroepsfiches 2022                  53 

 

760 Klinisch psycholoog 
 

 

Omschrijving huidig beroep 

Zelfstandig psycholoog en psychotherapeut : 

Privépraktijk  

Begeleiding individuen en koppels  

Gesprekstherapie en EMDR traumatherapie  

Specialisaties: hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, angst, depressie, ASS, faalangst,  

hechting, relationele moeilijkheden 

Vorige beroepen 

Communicatie manager  

HR Manager  

HR consultant 

Studies 

Postgraduaat Relatie en Gezinstherapie VUB - bezig  

Postgraduaat traumatherapie Integrativa- bezig  

Master Klinische psychologie VUB (2018)  

Postgraduaat HR management KUB (2008)  

Licentiaat Germaanse talen KUL (2007) 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

 

 

 

  



 

      Beroepsfiches 2022                  54 

 

761 Seksuoloog-psycholoog 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

 

Vorige beroepen 

 

Studies 

 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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762 Eerstelijnspsycholoog 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Eerstelijnspsycholoog bij het samenwerkingsverband Gezin Centraal (1gezin1plan) in Noord- en 
West-Limburg 

Zelfstandig klinisch psychologe in bijberoep 

Vorige beroepen 

Zelfstandig psychologe in een groepspraktijk  

Psychologe in loonverband in een groepspraktijk 

Studies 

Master in de klinische psychologie  

Mogelijke alternatieve studies 

Aanvullend: de specifieke lerarenopleiding: natuurwetenschappen 

Bijkomende toelichting 
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765 Criminologe_Leerkracht 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Leerkracht secundair onderwijs 
Vakken: Gedragswetenschappen (humane wetenschappen), 
Opvoedkunde (STW, Verzorging, kinderzorg), Psychologie. 

Vorige beroepen 

23 jaar personeelsverantwoordelijke en beleidsmedewerker bij de lokale politie van Lommel. 

Studies 

Licentiaat Criminologische Wetenschappen 

Kandidaat Rechten 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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770 Stafmedewerker/Orthopedagoog 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Klinische trajecten van (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen overzien en 
beleidsadviserend werk voor de directie CIG de Zeshoek te Lommel 

(www.cigdezeshoekvzw.be) 

Vorige beroepen 

Teambegeleider in MFC Bethanië te Hasselt 
(kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen) 

Studies 

Maatschappelijk werk  

Master in de Pedagogische Wetenschappen 

Lerarenopleiding 

Mogelijke alternatieve studies 

Master in de Psychologie 

Bijkomende toelichting 

 

 

 

  

http://www.cigdezeshoekvzw.be/


 

      Beroepsfiches 2022                  58 

 

792 Logopediste 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

verantwoordelijke en logopediste in een Paramedisch Centrum 

Vorige beroepen 

zelfstandige logopediste 
logopediste in een groepspraktijk 

logopediste bij een ambulant revalidatiecentrum voor psychosociale revalidatie  

Studies 

Bachelor Logopedie 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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800 Gezinsbegeleider 
 

Omschrijving huidig beroep 

Gezinscoach- hulpverlener (bij Gezin Centraal - Regio noord, midden & west Limburg)  

Als gezinscoach komen we bij gezinnen waar er tijdelijk extra ondersteuning nodig is. We 

focussen hierbij op gezinnen waar kinderen bij betrokken zijn. Wij gaan aan de slag met 

concrete vragen van het gezin of we proberen een beeld te krijgen van de hulp die het gezin 

nodig heeft. Bij de begeleiding komen vaak meerdere levensdomeinen aan bod b.v. : school, 

welzijn, gezondheid, wonen,.. We zien dat het ene vaak aansluit op het andere.  

Als coach leggen we niet op hoe een gezin het moet aanpakken, maar tijdens de 

gesprekken luisteren we vooral en geven suggesties. De vragen van het gezin staan 

centraal. Samen met de gezinsleden stellen we een gezinsplan op. Hierin proberen we het 

netwerk van het gezin te betrekken. De reguliere hulpverlenersaanbod is al groot, maar niet 

altijd bij iedereen gekend.  Wij proberen als gezinscoach als bruggenbouwer te fungeren, in 

samenwerking met andere partners zoals : scholen, CLB’s, Kind&Gezin, Ocmw’s,… 

Vorige beroepen 

° Bijzondere jeugdzorg (Appèl school vervangend project voor jongeren) 

° Leefgroepbegeleider (Sint-Ferdinand -Lummen) 

Studies 

Qrios – Volwassenonderwijs 

Mogelijke alternatieve studies 

Orthopedagogie, Maatschappelijk werk, Psychologie,.. 

Bijkomende toelichting 

2 mannelijke collega’s stellen het beroep voor en doen een oproep naar iedereen met een 

hart voor de zorg (extra mannelijke collega’s zijn zeer welkom     ).  Het is een heel 

boeiende functie, met soms (gezonde) stress. Sommige verhalen van gezinnen komen nogal 

binnen maar een sterke ploeg en fijne collega’s zijn essentieel om na een beladen gesprek 
terug met goede moed aan het werk te gaan. 
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810 Orthopedagoog 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Opvolgen van leefgroepen (op pedagogisch vlak) en beleidskeuzes maken. Adviserend zijn 
voor ouders, leefgroepen, therapeuten.  

Handelingsplannen voorbereiden, deelnemen en uitwerken.  

Vorige beroepen 

 

Studies 

Bachelor orthopedagogie 

Master pedagogische wetenschappen (orthopedagogie)  

Preventieadviseur psychosociale aspecten 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 

 

 

 

  



 

      Beroepsfiches 2022                  61 

 

860 Leerkracht Kleuteronderwijs 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Kleuterjuf derde kleuterklas. Op een spelende wijze kleuters helpen ontwikkelen op alle 
gebieden. Leren zelfredzaam zijn, samenwerken, samenspelen, uitdagen.  

Vorige beroepen 

 

Studies 

Professionele bachelor leerkracht lager onderwijs  

kleuterleidster 

Mogelijke alternatieve studies 

Eender welke studierichting gevolgd door een specifieke 

Bijkomende toelichting 
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870 Leerkracht lager Onderwijs 
Opleiding Bachelor 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Leerkracht in het 1ste leerjaar. Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen, leren zelfstandig 

worden, leren zelfredzaam zijn, leren samenwerken, de wereld ontdekken, … kortom 
kinderen helpen ontwikkelen. 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Professionele bachelor leerkracht lager onderwijs  

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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880 Leerkracht Secundair Onderwijs 
Opleiding Bachelor 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Ervoor zorgen dat leerlingen zich binnen hun vakgebied kunnen behelpen in een andere 

taal. Steunpilaar zijn binnen hun ontwikkeling en het verbreden van hun kennis en sociale 
vaardigheden. 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Professionele bachelor leerkracht secundair onderwijs  

(Engels - Latijn) 

Mogelijke alternatieve studies 

Eender welke studierichting gevolgd door een specifieke 

lerarenopleiding (SLO) 

Bijkomende toelichting 
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890 Leerkracht SO opleiding Master 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Leerkracht secundair onderwijs Engels en Nederlands in de tweede en derde graad van 
WICO Campus Overpelt 

Vorige beroepen 

 

Studies 

BA Taal- en Letterkunde: Engels - Nederlands 

MA Taalkunde met een algemeen profiel 

SLO Specifieke lerarenopleiding: Engels - Nederlands 

Mogelijke alternatieve studies 

Om als leerkracht aan de slag te gaan kunnen verschillende universitaire opleidingen 
gecombineerd worden met de educatieve masteropleiding (voorheen SLO).  

Men kan ook een professionele BA volgen om les te geven in de eerste en tweede graad van 

het SO.  

Bijkomende toelichting 
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930 Maatschappelijk Werker 
2 informanten 

 

Omschrijving huidig beroep 

Medewerkers op een dienst OCMW, budget- en schuldhulpverlening, sociale dienst, en 
vluchtelingenwerking 

Vorige beroepen 

CAW Limburg: thuislozenwerking 

Studies 

Maatschappelijk werk, afstudeerrichting MW op de Sociale School Heverlee (SSH), nu 

behorende tot de UCLL 

Bachelor sociaal werk 

Mogelijke alternatieve studies 

Alle afstudeerrichtingen binnen Maatschappelijk werk komen in aanmerking, alsook het 
diploma sociaal verpleegkundige 

Bijkomende toelichting 

Werken als maatschappelijk werker is een boeiende en gevarieerde job. Je kan er 

verschillende richtingen mee uit, zowel bij de overheid als in de privé. 
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950 Human Resource Manager 
 

 

Omschrijving huidig beroep 

Directeur Personeel & Organisatie Noorderhart vzw (Mariaziekenhuis – Revalidatie & MS 

Centrum) 

Verantwoordelijk voor alle aspecten in verband met personeelsbeleid: instroom (werving & 
selectie), Personeelsadministratie (Loonverwerking), Opleiding & Ontwikkeling , 

Loopbaanmanagement, Personeelsbegeleiding, … 

Verantwoordelijk voor Interne & Externe Communicatie 

Vorige beroepen 

Selectiespecialist (Siemens) 

Verantwoordelijke Opleiding & Organisatieontwikkeling (LU België) 

Manager HR Services (payroll – recrutering – loonbeleid) (LU Benelux 

HR Director (divisies in België, Europa en globaal – Janssen Pharmaceutica) 

Studies 

Master Arbeids- en Organisatiepsychologie (KU Leuven) 

Postgraduaat Personeelsbeleid (EHSAL) 

Postgraduaat Bedrijfskunde (KU Leuven) 

Mogelijke alternatieve studies 

Bachelor Personeelswerk…Master Rechten…Handelsingenieur 

Bijkomende toelichting 

HR Management / Personeelswerk speelt een strategische rol in de werking van de 
organisatie 
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960 Advocaat familierecht 
 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

Advocaat - schuldbemiddelaar - bewindvoerder 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Rechten – K.U.Leuven 

Aanvullende opleiding internationale betrekkingen - KUL 

Mogelijke alternatieve studies 

Rechtspraktijk - schakelja(a)r(en) - master rechten 

Bijkomende toelichting 
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961 Advocaat Handelsrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving huidig beroep 

 

Vorige beroepen 

 

Studies 

 

Mogelijke alternatieve studies 

 

Bijkomende toelichting 
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970 Communicatiemanager 
 

huidig beroep 

Regionale Communicatie & Event Manager bij BNP Paribas Fortis 

• uittekenen van een communicatiestrategie en –plan voor de regio Limburg, 

vertrekkende vanuit de visie van BNP Paribas Fortis en ondersteunend aan de 
nationale strategie, en deze op een creatieve manier uitrollen 

• coördinatie van alle marketing- en communicatieprojecten/activiteiten  

• de organisatie van interne/externe events 

• bewaken en faciliteren van de huisstijl 

• beheren van de regionale website en het intranet (in tekst, beeld en doelgerichtheid) 

• beheer van het communicatiebudget en dit optimaal inzetten 

• onderhandelen van de lokale sponsor/partnership 

• advies geven aan interne klanten over hun marketing en andere communicatie–
activiteiten en producten 

Vorige beroepen 

 

Studies 

Graduaat (Bachelor) Rechten 

Mogelijke alternatieve studies 

Communicatiewetenschappen – Communicatiemanagement  

Bijkomende toelichting 

 

 

 

 


