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Kans op werk
De meeste kansen zijn er voor 
automonteurs, autospuiters en 
autoschadeherstellers. Met name in 
de Randstad zijn veel vacatures. In de 
toekomst worden overal tekorten in 
Nederland verwacht.
Voor de in- en verkoop van auto’s is de 
baankans gemiddeld.

Met de versoepeling van de corona-
maatregelen en het herstel van de 
economie is er meer wegverkeer. Dat is
gunsti g voor de autohandel en -reparati e. 
Komen er strengere maatregelen, dan 
geldt het omgekeerde: minder wegverkeer 
en minder werk in de autobranche.
De meeste automonteurs werken fullti me 
en hebben een vaste baan. Daarnaast zijn 
er oproep- en invalcontracten en ti jdelijke 
contracten.

Kijk ook op leerwerkloket.nl/kans-op-werk

Medewerker autobranche

Medewerkers in de autobranche werken in technische en commerciële beroepen.
Voorbeelden van technische beroepen zijn:

automonteurs zoals autotechnicus, autokeurmeester, banden- en 
uitlaatspecialist
autospuiter
autoschadehersteller
plaatwerkers
medewerker autowasstraat en autopoetser.

In commerciële functi es gaat het om inkopers en verkopers van auto’s, motoren, 
auto-onderdelen, aanhangwagens, caravans en campers. Zij werken bijvoorbeeld 
bij autohandelaren, garages, schadebedrijven en importeurs.

Kans op werk

Ontwikkelingen
De branche verandert door nieuwe technologieën. Er is een toename 
van het aantal elektrische auto’s. Deze auto’s hebben minder vaak 
onderhoud nodig. Ook krijgen nieuwe auto’s steeds vaker een 
zelfdiagnosesysteem: sensoren van de auto geven via internet 
signalen door aan de autofabrikant. Hiermee kan men zien wat er 
aan de hand is. Soms kan het probleem op afstand worden opgelost. 
Lukt dit niet, dan pas moet de auto naar de garage.

Door deze nieuwe technologie komen auto’s in de toekomst 
minder vaak in de werkplaats. Een monteur is 
alleen nodig als het systeem niet werkt. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen 
van mechanische onderdelen.

Voor de complexe problemen zijn technisch 
specialisten nodig met kennis van diverse 
systemen. De verwachti ng is dat hierin minder 
werk zal zijn. Mogelijk zal dit meer centraal 
gedaan gaan worden, bijvoorbeeld vanuit 
een technische helpdesk.

Kiezen voor de  
autobranche 
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heel 2021
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Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw regio? 
Of wil je persoonlijk advies? Ga naar het Leerwerkloket bij jou in de buurt. 
Kijk op www.leerwerkloket.nl/jouw-leerwerkloket.

Zij-instromers kunnen kiezen voor een BBL-traject bij ROC.

Technische beroepen
Voor de monteur in de werkplaats die instructi es opvolgt 
en mechanische onderdelen vervangt of repareert, is een 
opleiding op mbo niveau 2 of 3 nodig, zoals

Technicus voertuigen en mobiele werktuigen
Autoschadehersteller
Autospuiter

Voor technisch specialisten die complexe problemen 
kunnen oplossen en specifi eke kennis hebben van diverse 
systemen wordt een opleiding op mbo niveau 4 of hbo-
niveau gevraagd, bijvoorbeeld:

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen 
(mbo-4)
Hbo Automoti ve

Commerciële beroepen
Verkoopadviseur of -manager mobiliteitsbranche 
(mbo-3 of 4)
IVA Automoti ve Business Management (mbo en hbo)

Talent voor de autobranche
Automonteur:

 Goede oog-hand coördinati e
 Prakti sch technisch inzicht
 Nauwkeurig
 Probleemoplossend vermogen
 Werken volgens procedures
 Bijhouden van ontwikkelingen

Opleidingen Aan de slag in de autobranche
Er zijn goede kansen voor autotechnici. Bedrijven bieden ook in-
terne opleidingstrajecten aan, bijvoorbeeld voor autoruitspecialist.

Kijk op KiesMBO.nl en zoek op ‘auto’ voor meer informati e 
over beroepen en opleidingen voor de autobranche.
Maintecvakschool.nl biedt bootcamps voor autospuiter,            
schadehersteller en autobandenmonteur. 
Kijk op de website van garages en schadeherstelbedrijven voor 
vacatures met interne opleidingstrajecten.
Bij Defensie kun je ook een BBL opleiding volgen en werken als 
automonteur. Kijk op werkenbijdefensie.nl/bbl-automonteur
Op leerbanenmarkt.nl vind je leerbanen.
Zoek op werk.nl/werkzoekenden/vacatures naar leerbanen.

Wie betaalt de opleiding?
Kijk op leerwerkloket.nl voor info over fi nanciële regelingen.

Autoverkoop:
 Financieel bewustzijn
 Onderhandelen
 Besluitvaardigheid
 Klantgerichtheid
 Plannen en organiseren

De komende jaren rijden er nog veel auto’s met 
verbrandingsmotoren rond. Kennis van dit type auto is dus 
nog steeds nodig. Interesse in elektrische auto’s is wel 
belangrijk, want er komen meer elektrische auto’s bij. 
Het werk van de automonteur verandert geleidelijk:

Blijft 
Kennis en onderhoud van auto’s met een verbrandingsmotor*
Uitlezen van auto’s en probleem vaststellen in de werkplaats*
Afstellen van camera’s, radars en sensoren door een monteur*
Basis ICT-kennis
Communicati e met de klant

Meer
Specialisti sche ICT-kennis
Kennis van elektronica en sensoren
Werken met digitale hulpmiddelen
Werken volgens procedures en vastleggen via soft ware/ in de computer
Mechanisch onderhoud van elektrische auto’s: vooral vervangen van onderdelen

* het onderhoud, zelf uitlezen en afstellen zal minder worden door de toename van het aantal elektrische auto’s.

Scan me!

Op leerwerkloket.nl/kiezen-voor-een-beroepvind je meer info en een handig (klikbaar) overzicht van de in deze fl yer genoemde sites. 


