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In deze beroepen  
kan je makkelijk  
werk vinden in   
Groot-Amsterdam**    
(tot en met mbo-2)

Zit je op school en wil je een beroepsrichting 
kiezen met goede baankansen? Of ben je bijna 
klaar met school en weet je nog niet of je wilt 
doorleren of starten met werken? Check dan 
deze flyer! Hierop vind je een overzicht van 
beroepen met goede baankansen in Amsterdam 
en omgeving. En wat je hiervoor moet kunnen 
en wat je ongeveer gaat verdienen.

* Dit is een schatting van het netto salaris bij fulltime werk. Afhankelijk van ervaring en leeftijd kan dit enkele honderden euro’s hoger of lager zijn. 
Zie ook www.nationaleberoepengids.nl (hierop vind je bruto salarissen). 

Hulpkracht bouw 
Steigerbouwer 
Verkeersregelaar 
Dakdekker 
Metselaar (mbo-2) 
Timmerman (mbo-2)

Wat moet je kunnen
Fit zijn, sterk zijn, technisch 
inzicht, je aan regels 
kunnen houden, veilig 
kunnen werken (VCA 
certificaat)

Gemiddeld salaris*
€700 tot €1.500

Koerier (fiets/ bestelbus) 
Magazijnmedewerker 
Verhuizer 
Orderpicker 
Logistiek medewerker 
Buschauffeur 
Vrachtwagenchauffeur

Wat moet je kunnen
Fit zijn, wisselende werktijden, 
stil kunnen zitten (chauffeur), 
Heftruckcertificaat,  
Rijbewijs: - B (bestelbus) 
 - BCE (vrachtwagen) 
 - D (bus)

Gemiddeld salaris*
€1.300 tot €1.500

Lader en losser 
Orderpicker 
Magazijnmedewerker 
Vakkenvuller 
Winkelassistent 
Kassamedewerker

Wat moet je kunnen
Fit zijn, klantvriendelijk  
en sociaal zijn

Gemiddeld salaris*
€1.100 tot €1.600

Productiemedewerker 
Assemblagemedewerker 
Recyclingmedewerker 
Plaatwerker/ lasser (mbo-2)
Monteur/ technicus elektro-
techniek en installaties (mbo-2)

Wat moet je kunnen
Fit zijn, netjes werken, 
technisch inzicht, je aan 
regels kunnen houden

Gemiddeld salaris*
€1.600

Bouw Transport & LogistiekTechniek & Metaal Groothandel & 
Detailhandel



Beroepen waar je weinig 
werk in kan vinden in   
Groot-Amsterdam 
(tot en met mbo-2)

- Administratief medewerker
- Receptionist/ telefonist
- Sport medewerker

Voor deze beroepen moet  
je doorleren op een hoog 
niveau (mbo-3 of hoger) 

- Sportleraar
- Verzorgende 
- Kinderopvang medewerker
- ICT medewerker 

**  Coronacrisis en de arbeidsmarkt: Deze banen met goede kansen op werk zijn gebaseerd op de situatie vóór de Coronacrisis. Door deze crisis heeft 
de arbeidsmarkt een grote klap gekregen. Vooral in de Horeca (hotels, restaurants en cafés), Toerisme en Vrijetijdsbesteding (zoals evenementen) 
zijn veel banen (tijdelijk) verdwenen. Hoe snel die banen terugkomen is nu nog onduidelijk. Het herstel kan maanden tot jaren duren. 

Huishoudelijke hulp 
Zorghulp (mbo-2)

Wat moet je kunnen
Samenwerken, wisselende 
werktijden, in de avond  
en weekend werken, netjes 
werken, klantvriendelijk, 
sociaal en zorgzaam zijn

Gemiddeld salaris*
€1.300

Serveerder 
Barman/vrouw 
Gastheer/vrouw  
Keukenhulp 
Afwasser 
Medewerker counter 
Kok (mbo-2)

Wat moet je kunnen
Fit zijn, netjes werken, 
samenwerken, wisselende 
werktijden, in de avond en 
weekend werken, klant-
vriendelijk en sociaal zijn

Gemiddeld salaris*
€1.100 tot €1.600

Hovenier

Wat moet je kunnen
Fit zijn, je aan regels 
kunnen houden, buiten 
werken

Gemiddeld salaris*
€1.100

Schoonmaker 
Glazenwasser 
Vuilnisophaler 
Medewerker autowasstraat 
Facilitair medewerker

Wat moet je kunnen
Fit zijn, netjes werken, 
wisselende werkplekken, 
klantvriendelijk en  
sociaal zijn

Gemiddeld salaris*
€1.500

Zorg & Welzijn HorecaGroenFacilitair & 
Schoonmaak



Tips en hulpvragen 

- Je kiest niet een ‘baan voor het leven’. Doordat de 
wereld om ons heen snel verandert, verdwijnen er 
banen en komen er nieuwe soort banen bij. Dit komt 
bijvoorbeeld doordat computers en robots steeds 
meer werk van mensen overnemen. Mensgerichte en 
verzorgende beroepen hebben minder kans om te 
verdwijnen door computers en robots.

- Als je verder wil en kunt leren, doe dan een vervolg-
studie op niveau mbo-1 of -2 niveau (liefst BBL).  
Vind de studie die bij je past op www.kiesmbo.nl.

- Je baankansen worden groter als je blijft leren.  
Bij een werkgever, op het mbo, of door het doen  
van cursussen. Zo kan je makkelijker een andere of 
betere baan vinden! 

- Wil je weten welke baan bij jou past? Of zoek je  
een leerbedrijf of stageplek? Doe de test!  
www.werkverkenner.beroepeninbeeld.nl/kandidaat. 
Bedenk wat je zelf leuk vindt om te doen en waar je 
talent ligt. Vraag familie, vrienden of je leraar eens: 
waar ben ik goed in, welk werk past bij mij? Check 
bij je leraar welke mogelijkheden je hebt om te 
gaan werken.

- Als je tijdens stage of werk ergens niet uit komt, 
vraag dan om hulp (bij collega of jobcoach). Er zijn 
geen domme vragen! Als er een probleem is tussen 
jou en je baas, bespreek dit dan. 

- Ga netwerken. Bezoek eens een bedrijf of een 
informatiemarkt. Vraag vrienden en kennissen naar 
hun werkervaringen en vraag ze om tips voor het 
vinden van werk. Schrijf je in bij een uitzendbureau. 

- Als je wil gaan werken, neem dan contact op 
met een Jongerenpunt van de gemeente 
Amsterdam bij jou in buurt: ga naar  
www.amsterdam.nl/jongerenpunt of mail naar 
jongerenpunt@amsterdam.nl. Daar kunnen ze je 
helpen bij het vinden van een baan die bij jou past.

- Motivatie en presentatie: een goede werkhouding en 
eerste indruk

- Betrouwbaarheid: kom op tijd en kom afspraken na
- Flexibiliteit: op meerdere taken/functies inzetbaar 

zijn en je kennis en vaardigheden up-to-date houden 
(blijven leren en aanpassen)

- Lichamelijk fit zijn en tegen stress kunnen
- Klantvriendelijke houding hebben
- Handig zijn met computers en apps (digitale 

vaardigheden)
- Goed Nederlands spreken

Welke vaardigheden vinden 
werkgevers belangrijk?

Naast de vaardigheden (skills) die je voor  
bepaalde banen nodig hebt (zoals een 
rijbewijs of technisch inzicht hebben), vinden 
werkgevers het volgende belangrijk:

https://werkverkenner.beroepeninbeeld.nl/kandidaat

