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(Vakbekwaam) medewerkers boomkwekerij
(Voorman) hoveniers/greenkeepers
3D-printer
Afvalwatertechnoloog
AI-monteurs
Analist e-business
Architecten ict/ systeemontwikkelaars
Audiciens
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen)
Autoschadeherstellers
Autospuiters
Beveiliging informatievoorziening
Beveiligingsdeskundige
Biomech technician
BI-specialisten
Bosbouwtechnicus
Brandweer
Business Intelligence ontwikkelaar
Cloud engineer
Compliance manager
Coördinator van werkgroepen
Customer Due Diligence specialisten
Cyber crime fighter
Cyber security
Dakdekkers

Vacaturebenaming

Data-scientists (SQL, Python, R)
Datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders
DevOps
Dierenarts (nog niet ondersteund door cijfers)
Digital rehab counselor
Docenten basisonderwijs
Docenten secundair onderwijs
Douaniers
Drone-bestuurder
Ecoloog
Elektrisch/tig-lasser
Environment health & safety advisor
EPA adviseurs
Expat adviseur
Fraudeonderzoeker
Freelance leerkracht
Gastheer/Gastvrouw horeca
Genetisch engineer
Gezinstherapeut
Glasvezellasser
Groenteteler
Grond- en kabelwerker
Grondboorder water
Hacker
Heiers

Vacaturebenaming
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Hondenuitlater
Hydroloog
Klinisch geriaters
Koerier fiets, bromfiets, scooter
Lasrobotbeheerder
Lasrobotoperators
Lassers
Levenseinde planner
Levensmiddelentechnologen
Luchtverontreinigingsdeskundige
Maaltijdbezorger
Machine Learning engineer
Medisch administratief medewerker
Meubelstoffeerders
Milieu chauffeurs/chauffeurs vuilniswagen
Milieukundige luchtkwaliteit
Milieuwetenschappers
Monteur sprinklerinstallaties
Monteur verwarmingsinstallaties
Monteurs elektriciteitsnetten
Monteurs elektrische installaties
Monteurs telecommunicatiesystemen
Naaimachinetechnicus
Nanny/Oppas
Oncologieverpleegkundige

Vacaturebenaming

Ongediertebestrijding
Opticiens
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Pensioenadviseur
Planoloog
Programmeur database
Schilders
Smart-building technicus
Smarthome technicus
Specialist geriatrie
Specialisten belastingontduiking
Stralingsonderzoeker
Strandwacht
Tandartsen
Tattooverwijderaar
Tech ethicus
Uitvaartverzorgers
Urban agriculture
Verkeerskundige
Verkoopmedewerker doe-het-zelf zaak
Verslavingsartsen
Vervoerskundigen
Virtualisatie specialist 
Vloerafwerker
Vrachtwagenchauffeurs

Vacaturebenaming
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Cyber security
Data-scientists (SQL, Python, R)
Datawarehouse ontwikkelaars/-beheerders
DevOps
Fraudeonderzoeker
Hacker
Machine Learning engineer
Pensioenadviseur
Programmeur database
Smart-building technicus
Specialisten belastingontduiking
Vervoerskundigen

3D-printer
AI-monteurs
Analist e-business
Architecten ict/ systeemontwikkelaars
Automonteurs (personenauto/bedrijfswagen)
Beveiliging informatievoorziening
Biomech technician
BI-specialisten
Business Intelligence ontwikkelaar
Cloud engineer
Compliance manager
Customer Due Diligence specialisten
Cyber crime fighter

Vacaturebenaming Vacaturebenaming

De beroepen die het eerst last zullen krijgen van 
robotisering



DE 100 SNELST GROEIENDE BEROEPEN VAN DE TOEKOMST

Werken bij Intelligence Group

Als je bij Intelligence Group solliciteert, wil je tot de beste arbeidsmarktanalisten van 
Nederland (gaan) behoren. Ondanks het feit dat we al 16 jaar bestaan, werk je nog 
steeds bij een jong bedrijf. Ambitieus, gedreven en bereid om hard te werken en veel te 
leren. We leggen de lat hoog en moderniseren continu. Daarbij staan innoveren, eigen 
verantwoordelijkheid en vooruitstrevendheid hoog bij ons in het vaandel. Samen werken wij 
aan een legacy op de Nederlandse arbeidsmarkt die vraag en aanbod dichter bij elkaar moet 
brengen en een verschil kan maken in het leven van mensen en het succes van werkgevers.

Onze cultuur

Intelligence Group is een plek waar de inhoud van het werk ons bindt en waar ook 
gelachen wordt. Het is een relaxte werkomgeving waar je veel vrijheid hebt qua werktijden, 
ontwikkelrichtingen en projecten die je ambieert. Een platte organisatie waar we allemaal 
een belangrijke eigen rol hebben. We doen het samen, al werk je in de meeste opdrachten 
grotendeels alleen. Er is altijd de spanning van nieuwe opdrachten, deadlines en de 
veranderende markt. Die spanning zorgt voor scherpte en vraagt ook om ‘ontspanning’ en 
‘reflectie’. Daar zorgen we dan ook voor in de zin van:

Wat maakt Intelligence Group uniek?

 � Twee keer per jaar een uniek teamuitje
 � Opleidingsmogelijkheden
 � Pizza avonden met elkaar 
 � Regelmatig updates over de bedrijfsontwikkelingen en inspraak daarin
 � Mogelijkheid om events, congressen en seminars bij te wonen

BEKIJK ONZE VACATURES
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https://intelligence-group.nl/nl/over-ig/werken-bij-ig/vacatures
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Contact

Wil je meer informatie over deze 100 snelst 
groeiende beroepen of over onze producten, 
zoals de VacatureVerbeteraar of het 
DoelgroepenDashboard? Neem dan contact met 
ons op en we praten graag met je verder.

Meer informatie?

CONTACT >

Intelligence Group

Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
The Netherlands

+31 88 - 730 2800

info@intelligence-group.nl
www.intelligence-group.nl

https://vacatureverbeteraar.intelligence-group.nl/contact

