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DE VACATUREKRANT VAN HET 

SERVICEPUNT DEFENSIE 
Dit is de vacaturekrant van het Servicepunt Defensie 

(SPD) om je te informeren over vacatures bij Defensie 

Deze vacaturekrant is opgesteld door het Servicepunt Defensie, een 

samenwerking tussen Defensie en UWV. De vacaturekrant is er om je op de 

hoogte te brengen van waar er in het land op dit moment niet-militaire 

vacatures zijn. Ook vind je militaire vacatures waar veel vraag naar is 

(knelpuntvacatures), terug in dit overzicht. Voel je vrij om deze krant te delen 

met je collega’s binnen UWV.  

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze editie, neem dan contact op met 

één van ons via de contactgegevens hiernaast. 

SERVICEPUNT DEFENSIE 13 JANUARI 2021 

 

MILITAIRE 

VACATURES 
Vacatures waarbij je eerst 

uitgebreid wordt opgeleid tot 
militair en daarna nog een 
specifieke functieopleiding 

doorloopt. Als militair wordt 
er van je verwacht dat je 
bereid bent om te worden 

uitgezonden naar 
crisisgebieden overal ter 

wereld. 
 

 

NIET- MILITAIRE 

VACATURES 
Als burgermedewerker draag 
je geen uniform en hoef je 
niet op uitzending, maar 

werk je wel vanuit je eigen 
vakgebied wereldwijd mee 

aan vrede en veiligheid. Aan 
een sollicitatie als 

burgermedewerker gaat 
geen keuring vooraf. 

 

 

RESERVISTEN- 

VACATURES 
Vacatures waarbij je naast je 
huidige baan of studie ook 
nog kan werken als militair 
bij Defensie. Variërend van 
een paar uur per week tot 
een paar dagen per maand 
zet je je dan in voor vrede 
en veiligheid. In Nederland, 
maar ook daarbuiten als je 

wilt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicepunt 
Defensie 

 

Het Servicepunt 
verbindt UWV en 
Defensie op het 

gebied van 
werkgelegenheid. 
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(Defensie)  

Servicepuntdefensie@
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Daniëlle 
Hoogesteger 

(UWV) 

Servicepuntdefensie@
uwv.nl 
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DIRECT MAILADRES VOOR NIET-MILITAIRE 

KRAPTEBEROEPEN 
Defensie heeft recruiters voor niet-militaire krapteberoepen (specialisten). 

Defensie heeft recruiters die zich specifiek bezighouden met de niet-militaire krapteberoepen. 

Werkzoekenden met een diploma in de volgende sectoren, kunnen direct doorgestuurd worden naar 

burgerwerving@mindef.nl  

- Techniek 
- ICT 
- Cyber 

- Inkoop 
- Logistiek  
- Zorg

 

NIET-MILITAIRE VACATURES PER REGIO 
Hieronder is per regio een kaart weergegeven waarop je terug kunt vinden 
hoeveel vacatures er waar beschikbaar zijn. Omdat er dagelijks vacatures 
bijkomen en sluiten, kan het zijn dat de kaartjes niet up-to-date zijn op het 
moment van lezen. Via de link komt je op een up-to-date overzicht. 

 

De vacatures in de regio Noord:  

Op dit moment zijn er geen vacatures voor niet-militaire 

functies in de regio Noord. Wellicht zijn er kansen in de 

kop van Noord-Holland. Zie hiervoor het kaartje bij de 

regio Noord-Holland.  

Voor een actueel vacatureoverzicht kunt je op het kaartje 

klikken.  
De link werkt het beste in een Google Chrome browser. 

 

 

 

 

 

 

 

De vacatures in regio Oost: 

Hiernaast vind je een kaart met daarop de niet-militaire 

vacatures in de regio Oost. Dit zijn de vacatures die actief 

zijn op het moment van versturen van deze 

vacaturekrant. Voor meer informatie over de vacatures 

en een actueel vacatureoverzicht, klik je op het kaartje. 

Op de webpagina vind je de kaart waar je, door op de 

ballonnetjes te klikken, naar de vacatures kunt gaan.  
De link werkt het beste in een Google Chrome browser. 

 

Een greep uit de vacatures: 

- Materieelbeheerder / logistiek medewerker 

 

 

mailto:burgerwerving@mindef.nl
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/materieelbeheerder-logistiek-medewerker-HDP-2020-0204?baanplein_id=01320-009935764812
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/map
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/map
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De vacatures in de regio Noord-Holland: 

Hiernaast vind je een kaart met daarop de niet-militaire 

vacatures in de regio Noord-Holland. Dit zijn de 

vacatures die actief zijn op het moment van versturen 

van deze vacaturekrant. Voor meer informatie over de 

vacatures en een actueel vacatureoverzicht, klik je op 

het kaartje. Op de webpagina vind je de kaart waar je, 

door op de ballonnetjes te klikken, naar de vacatures 

kunt gaan.  
De link werkt het beste in een Google Chrome browser. 

 

Een greep uit de vacatures: 

- Werkcoördinator 

 

 

Vacatures in de regio Zuid-Holland:  

Hiernaast wordt een kaart weergeven met daarop de 

niet-militaire vacatures in de regio Zuid-Holland. Dit zijn 

de vacatures die actief zijn op het moment van 

versturen van deze vacaturekrant. Voor meer informatie 

over de vacatures en een actueel vacatureoverzicht, klik 

je op het kaartje. Op de webpagina vind je de kaart waar 

je, door op de ballonnetjes te klikken, naar de vacatures 

kunt gaan.  
De link werkt het beste in een Google Chrome browser. 

 

Een greep uit de vacatures: 

- Senior adviseur informatiemanagement 

- Senior adviseur bedrijfsvoering 

 

 

Vacatures in de regio Utrecht/Amersfoort: 

Hiernaast wordt een kaart weergeven met daarop de 

niet-militaire vacatures in de regio Utrecht. Dit zijn de 

vacatures die actief zijn op het moment van versturen 

van deze vacaturekrant. Voor meer informatie over de 

vacatures en een actueel vacatureoverzicht, klik je op 

het kaartje. Op de webpagina vind je de kaart waar je, 

door op de ballonnetjes te klikken, naar de vacatures 

kunt gaan.  
De link werkt het beste in een Google Chrome browser. 

 
Een greep uit de vacatures: 

- Senior Medewerker Coördinatie & Beheer 

- Helpdeskmedewerker ICT 

- Medewerker Bedrijfsbureau 

 

 

https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/werkcoordinator-DEF-2017-2436?baanplein_id=01310-530666
https://intranet.mindef.nl/portaal/index.aspxhttps:/www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-adviseur-informatiemanagement-MIVD-2020-0142?baanplein_id=50103-777049735068
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-adviseur-bedrijfsvoering-DEF-2020-1975?baanplein_id=01310-551148
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/senior-medewerker-coordinatie-beheer-HDP-2020-0206?baanplein_id=01320-054455279098
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/helpdeskmedewerker-ict-HDP-2019-0099?baanplein_id=01320-146596170139
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/medewerker-bedrijfsbureau-DEF-2020-1850?baanplein_id=01310-493598
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/map
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/map
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/map
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Vacatures in de regio Zuid: 

Hiernaast wordt een kaart weergeven met daarop de 

niet-militaire vacatures in de regio Zuid. Dit zijn de 

vacatures die actief zijn op het moment van versturen 

van deze vacaturekrant. Voor meer informatie over de 

vacatures en een actueel vacatureoverzicht, klik je op 

het kaartje. Op de webpagina vind je de kaart waar je, 

door op de ballonnetjes te klikken, naar de vacatures 

kunt gaan.  
De link werkt het beste in een Google Chrome browser. 

 
Een greep uit de vacatures: 

- Praktijkondersteuner huisarts 

- Universitair docent organisatiekunde en 

management 

 

Contact opnemen met de vacaturesteller 

Om persoonlijk contact op te nemen met de vacaturesteller dien je op de solliciteerknop te klikken. Je 

wordt dan naar de website “werkenvoornederland.nl” geleid. Onderaan deze vacaturepagina vind je de 

contactpersonen met contactgegevens van de desbetreffende vacature. Hier kun je terecht met vragen 

over de vacature en de sollicitatieprocedure. 

 

VACATUREOVERZICHT 
Militaire vacatures in de knelpuntcategorie: 

 
Dit zijn de militaire vacatures waar veel vraag naar is bij Defensie:  

LANDMACHT: 

Onderofficier Elektrosysteem Technicus 

Onderofficier Autotechnicus 

Logistiek medewerker 

LUCHTMACHT: 

Officier Luchtgevechtsleiding (hbo en wo) 

Onderofficier Luchtgevechtsleiding (MBO 3/4) 

Onderofficier Monteur Vliegtuigonderhoud F-16 A1 (MBO 3) 

MARINE:  

Matroos Operationele Dienst (Onderzeedienst) 

Matroos Technische Dienst 

Monteur Avionica (NH90) 

 

Deze vacaturekrant is opgemaakt door Jack Pastora. 

https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/praktijkondersteuner-huisarts-DEF-2020-2427?baanplein_id=01310-548300
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/universitair-docent-organisatiekunde-en-management-DEF-2020-1503?baanplein_id=01310-364991
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/universitair-docent-organisatiekunde-en-management-DEF-2020-1503?baanplein_id=01310-364991
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/onderofficier-elektrosysteem-technicus-e167
https://intranet.mindef.nl/portaal/index.aspxhttps:/werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/onderofficier-autotechnicus-e168
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/logistiek-medewerker-e210
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/officier-luchtgevechtsleiding-hbo-en-wo-e4663
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/onderofficier-luchtgevechtsleiding-mbo-3-4-e7
https://intranet.mindef.nl/portaal/index.aspxhttps:/werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures?page=2
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/matroos-operationele-dienst-onderzeedienst-e467
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/matroos-technische-dienst-e2482
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/militaire-vacatures/monteur-avionica-nh90-e117
https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/niet-militaire-vacatures/map

