
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Dräger Nederland B.V. in Zoetermeer 

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en

beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om

stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

André Timmermans

algemeen directeur

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding

met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.



 

 

 

Bedrijf Dräger Nederland B.V.

Leerbedrijf ID 100303225

Code leerbedrijf 04ARB100303225

KvK-vestigingsnummer 27012085

Toelichting

Hieronder treft u het totaaloverzicht  van uw erkenningen aan.

Uw erkenningsoverzicht

Informatie opgehaald op: 13-05-2016

Uw opleidingsmogelijkheden Status Van Tot

Applicatie- en mediaontwikkelaar (25187) Erkend 30-11-2005

• 01 Stelt de opdracht vast

• 02 Levert een bijdrage aan het projectplan

• 03 Levert een bijdrage aan het ontwerp

• 04 Bereidt de realisatie voor

• 05 Optimaliseert het product

• 06 Evalueert het opgeleverde product

• 07 Levert het product op

• 08 Realiseert (onderdelen van) een product

• 09 Test het ontwikkelde product

• 10 Onderhoudt een applicatie

• 11 Beheert gegevens

Financieel administratief medewerker (25139) Erkend 25-02-2003

• 01 Controleert en bewerkt het inkoopboek.

• 02 Controleert en bewerkt het verkoopboek.

• 03 Controleert en bewerkt het bankboek.

• 04 Voert stamgegevens in en bewerkt deze

• 05 Stelt facturen op en controleert deze.

• 06 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.

• 07 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

• 08 Beheert en controleert een urenregistratie.

• 09 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.

• 10 Controleert en bewerkt het kasboek

Secretaresse (25152) Erkend 25-02-2003

• 01 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

• 02 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling

• 03 Onderhoudt het relatienetwerk

• 04 Voert administratieve taken uit

• 05 Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief

• 06 Beheert de agenda

• 07 Organiseert bijeenkomsten

• 08 Maakt verslag en handelt vergaderzaken af

• 09 Ontvangt bezoekers

• 10 Regelt reizen en accommodaties

• 11 Handelt facturen en declaraties af

Commercieel medewerker (25134) Erkend 25-02-2003

• 01 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

• 02 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

• 03 Bereidt het verkooptraject voor

• 04 Acquireert klanten en/of opdrachten

• 05 Voert verkoopgesprekken

• 06 Doet een aanbod met prijsberekening

• 07 Verzorgt het (interne) ordertraject

• 08 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit

• 09 Behandelt klachten

• 10 Voert promotieactiviteiten uit

• 11 Voert webcare werkzaamheden uit
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Contactcenter medewerker (25135) Niet erkend 25-02-2003 13-10-2015

• 01 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

• 02 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

• 03 Bereidt het verkooptraject voor

• 04 Acquireert klanten en/of opdrachten

• 05 Voert verkoopgesprekken

• 06 Doet een aanbod met prijsberekening

• 07 Verzorgt het (interne) ordertraject

• 08 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit

• 09 Behandelt klachten

• 10 Voert promotieactiviteiten uit

• 11 Voert webcare werkzaamheden uit

Bedrijfsadministrateur (25138) Erkend 25-02-2003

• 01 Verricht boekingen in het memoriaal

• 02 Bereidt de periodeafsluiting voor

• 03 Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting

• 04 Controleert en bewerkt het inkoopboek.

• 05 Controleert en bewerkt het verkoopboek.

• 06 Controleert en bewerkt het bankboek.

• 07 Voert stamgegevens in en bewerkt deze

• 08 Stelt facturen op en controleert deze.

• 09 Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.

• 10 Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

• 11 Beheert en controleert een urenregistratie.

• 12 Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.

• 13 Controleert en bewerkt het kasboek

Medewerker (financiële) administratie (25149) Erkend 25-02-2003

• 01 Verzorgt de inkomende en uitgaande post

• 02 Beheert een agenda

• 03 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af

• 04 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem

• 05 Controleert ingevoerde administratieve gegevens

• 06 Archiveert administratieve gegevens

• 07 Ontvangt bezoekers

• 08 Houdt voorraden bij

• 09 Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier

• 10 Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en

catering

• 11 Sorteert, controleert en codeert eenvoudige boekingsstukken

• 12 Voert financiële gegevens in in een geautomatiseerd systeem en controleert deze

Medewerker secretariaat en receptie (25150) Erkend 06-02-2008

• 01 Verzorgt de inkomende en uitgaande post

• 02 Beheert een agenda

• 03 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af

• 04 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem

• 05 Controleert ingevoerde administratieve gegevens

• 06 Archiveert administratieve gegevens

• 07 Ontvangt bezoekers

• 08 Houdt voorraden bij

• 09 Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier

• 10 Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en

catering

• 11 Verzamelt en verwerkt gegevens tot zakelijke (concept)teksten

• 12 Controleert zakelijke teksten en verzendt e-mails/correspondentie
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ICT-beheerder (25189) Erkend 30-11-2005

• 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen af

• 02 Biedt ondersteuning bij de acceptatietest

• 03 Onderhoudt een servicedesk

• 04 Beheert een servicedesk

• 05 Stelt gebruikersinstructies op

• 06 Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem

• 07 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem

• 08 Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt deze

• 09 Beveiligt het informatiesysteem

• 10 Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast

• 11 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp

• 12 Maakt een technisch ontwerp

• 13 Realiseert een testomgeving

• 14 Levert een bijdrage aan het implementatieplan

• 15 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem

• 16 Evalueert de implementatie

Netwerk- en mediabeheerder (25190) Erkend 30-11-2005

• 01 Voorkomt (ver)storingen in de netwerk- / mediainfrastructuur

• 02 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in de netwerk- / mediainfrastructuur

• 03 Stelt procedures op t.b.v. de netwerk- / mediainfrastructuur en bewaakt deze

• 04 Beveiligt de netwerk- / mediainfrastructuur

• 05 Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast

• 06 Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp

• 07 Maakt een technisch ontwerp

• 08 Realiseert een testomgeving

• 09 Levert een bijdrage aan het implementatieplan

• 10 Implementeert (een deel van) het informatiesysteem

• 11 Evalueert de implementatie

• 12 Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem

• 13 Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem

• 14 Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt deze

• 15 Beveiligt het informatiesysteem

Medewerker marketing en communicatie (25148) Erkend 25-02-2003

• 01 Volgt ontwikkelingen op de markt

• 02 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot

managementinformatie

• 03 Verwerkt de analyse tot managementinformatie

• 04 Zet marktonderzoeken op

• 05 Voert marktonderzoeken uit

• 06 Redigeert aangeleverde teksten

• 07 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden

• 08 Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze

• 09 Analyseert informatie en doet voorstellen voor een operationeel plan

• 10 Doet voorstellen voor een operationeel plan

• 11 Werkt een operationeel plan uit

• 12 Becommentarieert en actualiseert operationele plannen

• 13 Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart

• 14 Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken

• 15 Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en

communicatievraagstukken

• 16 Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken

• 17 Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken

• 18 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal

• 19 Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
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Medewerker human resource management (HRM) (25146) Erkend 25-02-2003

• 01 Verricht juridisch-administratieve ondersteuning bij HRM processen

• 02 Genereert in opdracht managementinformatie

• 03 Verricht (administratieve) ondersteuning t.b.v. de salarisadministratie

• 04 Verstrekt (juridische) informatie en advies

• 05 Verwijst indien nodig intern en/of extern door

• 06 Beheert het (digitale) dossier

• 07 Typeert en interpreteert gegevens t.b.v. vervolgprocedures

Medewerker beheer ICT (25191) Erkend 30-11-2005

• 01 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties

• 02 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en

(rand)apparatuur

• 03 Realiseren van verbindingen

• 04 In behandeling nemen en registreren van incidenten

• 05 Oplossen en/of escaleren van incidenten

• 06 Opstellen van instructies

• 07 Mondeling toelichting geven aan gebruikers

• 08 Uitvoeren van after service

Medewerker ICT (25192) Erkend 30-11-2005

• 01 Gebruiksklaar maken van systemen, (rand)apparatuur en applicaties

• 02 Vervangen, repareren en/of (de)monteren van (onderdelen van) systemen en

(rand)apparatuur

• 03 Realiseren van verbindingen

• 04 In behandeling nemen en registreren van incidenten

• 05 Oplossen en/of escaleren van incidenten

Managementassistent/directiesecretaresse (25151) Erkend 25-02-2003

• 01 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal

• 02 Redigeert aangeleverde teksten

• 03 Geeft informatie over de organisatie door aan derden

• 04 Beheert kleine budgetten en handelt financiële zaken af

• 05 Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op

• 06 Houdt een projectadministratie bij en controleert deze

• 07 Beheert en controleert een urenregistratie

• 08 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

• 09 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling

• 10 Onderhoudt het relatienetwerk

• 11 Voert administratieve taken uit

• 12 Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief

• 13 Beheert de agenda

• 14 Organiseert bijeenkomsten

• 15 Maakt verslag en handelt vergaderzaken af

• 16 Ontvangt bezoekers

• 17 Regelt reizen en accommodaties

• 18 Handelt facturen en declaraties af

Assistent-manager internationale handel (25133) Erkend 07-12-2015

• 01 Brengt exportmarkten in kaart

• 02 Maakt een exportplan

• 03 Assisteert bij de selectie van tussenpersonen

• 04 Ondersteunt bij het aanbestedingstraject voor (import)leveranciers

• 05 Stelt import- en exportdocumenten op en beheert ze

• 06 Begeleidt import- en exportorders en coördineert de verzending/het transport

• 07 Draagt bij aan het optimaliseren van import- en exportprocessen

• 08 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

• 09 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

• 10 Bereidt het verkooptraject voor
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Assistent-manager internationale handel (25133) Erkend 07-12-2015

• 11 Acquireert klanten en/of opdrachten

• 12 Voert verkoopgesprekken

• 13 Doet een aanbod met prijsberekening

• 14 Verzorgt het (interne) ordertraject

• 15 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit

• 16 Behandelt klachten

• 17 Voert promotieactiviteiten uit

• 18 Voert webcare werkzaamheden uit

Vestigingsmanager groothandel (25137) Erkend 18-01-2016

• 01 Stelt een bedrijfs-/vestigingsplan op

• 02 Profileert de vestiging (op lokaal niveau)

• 03 Koopt in voor de vestiging (producten en/of diensten)

• 04 Voert vestigingsbeleid uit

• 05 Plant en verdeelt de werkzaamheden

• 06 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden

• 07 Adviseert over de personeelsbehoefte

• 08 Beheert de goederenstroom

• 09 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

• 10 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

• 11 Bereidt het verkooptraject voor

• 12 Acquireert klanten en/of opdrachten

• 13 Voert verkoopgesprekken

• 14 Doet een aanbod met prijsberekening

• 15 Verzorgt het (interne) ordertraject

• 16 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit

• 17 Behandelt klachten

• 18 Voert promotieactiviteiten uit

• 19 Voert webcare werkzaamheden uit

• 20 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze

Assistent logistiek (25254) Niet erkend 20-10-2005 16-12-2011

• 01 Ontvangt goederen en/of producten

• 02 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op

• 03 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden

verpakkingsmaterialen

• 04 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor

• 05 Voert (assisterende) werkzaamheden uit

• 06 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

• 07 Maakt goederen en/of producten verzendklaar

• 08 Voert handelingen op goederen/of en producten uit

• 09 Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris

Leidinggevende team/afdeling/project (25160) Erkend 03-04-2015

• 01 Plant en verdeelt de werkzaamheden

• 02 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden

• 03 Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)

• 04 Bewaakt de voortgang van de werkuitvoering

• 05 Administreert en archiveert gegevens

• 06 Adviseert over de personeelsbehoefte

• 07 Adviseert bij de werving en selectie van medewerkers

• 08 Adviseert bij het begeleiden t.a.v. het functioneren en het beoordelen van medewerkers

• 09 Communiceert met derden

(Junior) accountmanager (25132) Erkend 15-04-2015

• 01 Voert accountanalyses uit

• 02 Stelt accountplannen op

• 03 Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze bij
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(Junior) accountmanager (25132) Erkend 15-04-2015

• 04 Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor

• 05 Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit

• 06 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie

• 07 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

• 08 Bereidt het verkooptraject voor

• 09 Acquireert klanten en/of opdrachten

• 10 Voert verkoopgesprekken

• 11 Doet een aanbod met prijsberekening

• 12 Verzorgt het (interne) ordertraject

• 13 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit

• 14 Behandelt klachten

• 15 Voert promotieactiviteiten uit

• 16 Voert webcare werkzaamheden uit

Logistiek medewerker (25371) Erkend 03-04-2015

• 01 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor

• 02 Ontvangt en controleert goederen/producten

• 03 Slaat goederen/producten op

• 04 Bereidt het verzamelen van orders voor

• 05 Verzamelt orders

• 06 Voert VAS- en/of VAL-activiteiten uit

• 07 Rondt het verzamelen van orders af

• 08 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor

• 09 Controleert te verzenden goederen /producten

• 10 Maakt goederen/producten verzendklaar

• 11 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af

• 12 Voert goederen/producten in het systeem in

• 13 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris

Logistiek teamleider (25372) Erkend 03-04-2015

• 01 Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk

• 02 Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team

• 03 Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn

• 04 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer

• 05 Voert overleg met collega-teamleiders

• 06 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen

• 07 Organiseert werkoverleg met het team

• 08 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor

• 09 Ontvangt en controleert goederen/producten

• 10 Slaat goederen/producten op

• 11 Bereidt het verzamelen van orders voor

• 12 Verzamelt orders

• 13 Voert VAS- en/of VAL-activiteiten uit

• 14 Rondt het verzamelen van orders af

• 15 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor

• 16 Controleert te verzenden goederen /producten

• 17 Maakt goederen/producten verzendklaar

• 18 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af

• 19 Voert goederen/producten in het systeem in

• 20 Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer

• 21 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris

Logistiek supervisor (25388) Erkend 03-04-2015

• 01 Bewaakt het logistieke proces

• 02 Stuurt logistieke werkzaamheden aan

• 03 Organiseert en voert werkoverleg

• 04 Monitort onderhoud aan materialen en materieel
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Logistiek supervisor (25388) Erkend 03-04-2015

• 05 Doet een voorstel voor het afdelingsplan

• 06 Doet een voorstel voor het afdelingsbudget

• 07 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van het logistieke proces

• 08 Rapporteert en adviseert over de uitvoering van het logistieke proces

• 09 Adviseert over de personeelsbehoefte

• 10 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers

• 11 Assisteert bij het begeleiden en beoordelen van medewerkers

• 12 Beheert relaties

• 13 Handelt klachten af

Werkvoorbereider installaties (25124) Erkend 01-09-2007

• 01 Verzamelt en deelt technische informatie

• 02 Maakt calculaties

• 03 Stelt offertes op

• 04 Maakt nacalculaties

• 05 Neemt deel aan werkoverleg

• 06 Ondersteunt projectleider

• 07 Stemt af met andere disciplines

• 08 Administreert en archiveert gegevens

• 09 Verzamelt projectinformatie

• 10 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over

• 11 Organiseert de materialen en middelen

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit (25263) Erkend 01-09-2007

• 01 Installeert, onderhoudt, modificeert en/of adviseert elektrotechnische installaties woning

en uti

• 02 Analyseert en verhelpt storingen aan elektrotechnische installaties woning en utiliteit

• 03 Uitgebreid testen van uitgevoerde werkzaamheden en in bedrijf stellen van de installatie

woning e

• 04 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden

• 05 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten, kabels/leidingen

• 06 Bepalen van de positie van componenten en route van kabels/leidingen

• 07 Aanleggen kabels/leidingen

• 08 Plaatsen en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen

• 09 Instellen van componenten in elektrotechnische installaties en systemen

• 10 Begeleidt, instrueert en deelt kennis met minder ervaren collega's

• 11 Afronden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden

Technicus human technology (25265) Erkend 01-09-2007

• 01 Stelt een pakket van klanteisen samen

• 02 Stelt de informatiebehoefte vast en maakt een plan van aanpak

• 03 Draagt zorg voor afstemming met de opdrachtgever en projectbetrokkenen

• 04 Voert onderzoek bij gebruikers uit

• 05 Maakt en presenteert visualisaties

• 06 Presenteert resultaten gebruikers- of gebruiksonderzoek.

• 07 Maakt en bespreekt projectplannen

• 08 Stelt conceptbegrotingen op

• 09 Onderzoekt de markt voor producten

• 10 Stelt productspecificaties op

• 11 Signaleert en analyseert kansen en mogelijkheden in de markt

• 12 Presenteert resultaten marktonderzoek.

• 13 Stuurt projectbetrokkenen aan

• 14 Bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werkprocessen

• 15 Organiseert projectoverleg

• 16 Administreert en rapporteert

Commercieel technicus engineering (25296) Erkend 01-09-2007

• 01 Doet voorstellen voor commercieel beleid
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Commercieel technicus engineering (25296) Erkend 01-09-2007

• 02 Onderhoudt contact met klanten.

• 03 Beheert de voorraad.

• 04 Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens

• 05 Uitwerken van ontwerpen

• 06 Kiezen materialen en onderdelen

• 07 Maken van een kostenberekening

• 08 Begeleiden werkproces

• 09 Bewaken begroting

• 10 Uitvoeren kwaliteitscontroles

• 11 Opleveren van werk

Technicus engineering (25297) Erkend 01-09-2007

• 01 Verzamelen en verwerken van productiegegevens

• 02 Maken van een tekening(pakket).

• 03 Organiseren van mensen en middelen.

• 04 Begeleidt testen van producten en systemen

• 05 Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten

• 06 Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens

• 07 Uitwerken van ontwerpen

• 08 Kiezen materialen en onderdelen

• 09 Maken van een kostenberekening

• 10 Begeleiden werkproces

• 11 Bewaken begroting

• 12 Uitvoeren kwaliteitscontroles

• 13 Opleveren van werk

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw (25306) Erkend 01-09-2007

• 01 Bereidt het lokaliseren van storingen aan het werktuigbouwkundig deel van apparatuur,

installatie

• 02 Lokaliseert en analyseert (enkelvoudige) storingen in het werktuigbouwkundig deel van

apparatuur,

• 03 Stelt het werktuigbouwkundig deel van apparatuur, installaties en systemen af en regelt

deze in

• 04 Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor

• 05 Neemt voorzorgsmaatregelen voor de inspectiewerkzaamheden

• 06 Voert zintuiglijke inspectie uit aan apparatuur, installaties en systemen

• 07 Voert metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en systemen

• 08 Stelt een eerste diagnose en rapporteert resultaten

• 09 Rondt inspectiewerkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen af

• 10 Bereidt werkzaamheden voor voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren

van apparatuur,

• 11 Neemt voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren

van apparatuur,

• 12 Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten van apparatuur, installaties en

systemen

• 13 Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installaties en

systemen

• 14 Levert apparatuur, installaties en systemen op

• 15 Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af

• 16 Begeleidt minder ervaren collega's

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25309) Erkend 01-09-2007

• 01 Bereidt storingswerkzaamheden voor

• 02 Lokaliseert en analyseert (de oorzaak van) complexe storingen

• 03 Stelt het elektro-, meet- en regeltechnische of mechatronische deel van systemen af en

regelt dez

• 04 Bereidt inspectie van apparatuur, installaties en systemen voor
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Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25309) Erkend 01-09-2007

• 05 Neemt voorzorgsmaatregelen voor de inspectiewerkzaamheden

• 06 Voert zintuiglijke inspectie uit aan apparatuur, installaties en systemen

• 07 Voert metingen en testen uit aan apparatuur, installaties en systemen

• 08 Stelt een eerste diagnose en rapporteert resultaten

• 09 Rondt inspectiewerkzaamheden aan apparatuur, installaties en systemen af

• 10 Bereidt werkzaamheden voor voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren

van apparatuur,

• 11 Neemt voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van storingen aan en optimaliseren

van apparatuur,

• 12 Demonteert, bewerkt, herstelt en monteert componenten van apparatuur, installaties en

systemen

• 13 Controleert en test uitgevoerde werkzaamheden aan apparatuur, installaties en

systemen

• 14 Levert apparatuur, installaties en systemen op

• 15 Rondt de onderhouds- en modificatiewerkzaamheden af

• 16 Begeleidt collega's

Tekenaar werktuigkundige installaties (25316) Erkend 01-09-2007

• 01 Verzamelt informatie ten behoeve van het maken werktuigkundige installatietekeningen

• 02 Werkt werktuigkundige installatieontwerpen uit en stemt ze af

• 03 Verzamelt informatie voor het tekenen t.b.v. technische producten en installaties

• 04 Stelt materiaaloverzichten op

• 05 Rondt werkzaamheden af

• 06 Maakt tekeningen

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (25331) Erkend 01-09-2007

• 01 Samenstellen, controleren en testen van (complexe) (deel)producten voor industriële

systemen

• 02 Bepalen van positie en route van componenten en bekabeling voor elektrotechnische

industriële sys

• 03 Inschakelen en testen van elektrotechnische industriële systemen

• 04 Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning

• 05 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden

• 06 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen

• 07 Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en

systemen

• 08 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen

• 09 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden

Monteur elektrotechnische installaties (25333) Erkend 01-09-2007

• 01 Samenstellen van (eenvoudige) deelproducten voor elektrotechnische systemen

• 02 Oriënteren op en assisteren bij de aanleg van elektrotechnische systemen

• 03 Assisteren bij het testen van elektrotechnische systemen

• 04 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden

• 05 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen

• 06 Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en

systemen

• 07 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen

• 08 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden

Eerste monteur elektrotechnische systemen (25339) Erkend 01-09-2007

• 01 Bereidt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen voor

• 02 Plaatst en installeert elektrotechnische producten en systemen

• 03 Sluit onderdelen aan

• 04 Regelt elektrotechnische producten en systemen in en stelt ze af

• 05 Test elektrotechnische producten en systemen

• 06 Rondt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen af

• 07 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
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Eerste monteur elektrotechnische systemen (25339) Erkend 01-09-2007

• 08 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden

• 09 Begeleid de voortgang van het werk

• 10 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor

• 11 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen

• 12 Stelt elektrotechnsche- en mechatronische producten in en test ze

• 13 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af

Monteur elektrotechnische systemen (25341) Erkend 01-09-2007

• 01 Bereidt installeren en testen van elektrotechnische producten en systemen voor

• 02 Plaatst en installeert elektrotechnische producten en systemen

• 03 Rondt installatiewerkzaamheden af

• 04 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor

• 05 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen

• 06 Stelt elektrotechnsche- en mechatronische producten in en test ze

• 07 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af

Monteur mechatronica (25342) Erkend 01-09-2007

• 01 Bereidt het opbouwen van de montageondergrond voor

• 02 Bouwt de montageondergrond op

• 03 Rondt het opbouwen van de montageondergrond af

• 04 Bereidt mechanisch onderhoud voor

• 05 Voert onderhoud uit

• 06 Rondt onderhoudswerkzaamheden af

• 07 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor

• 08 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen

• 09 Stelt elektrotechnsche- en mechatronische producten in en test ze

• 10 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af

Technicus elektrotechnische systemen (25343) Erkend 01-09-2007

• 01 Verzamelt elektrotechnische informatie

• 02 Maakt technische schetsen van de installatie of modificatie

• 03 Werkt elektrotechnische installatie ontwerp gedetailleerd uit

• 04 Legt leidingen voor elektrotechnische producten en systemen aan en controleert deze

• 05 Stellen en regelen elektrotechnische producten en systemen

• 06 Test geïnstalleerde elektrotechnische producten en systemen op werking

• 07 Rondt installatie werkzaamheden af

• 08 Maakt en controleert proefinstallatie

• 09 Assisteert bij het testen van proef elektrotechnische installaties

• 10 Interpreteert informatievan de werklocatie en bereidt werkzaamheden voor

• 11 Vervaardigt elektrotechnische- en werktuigbouwkundige (deel)producten

• 12 Plaatst en controleert mechanische onderdelen

• 13 Sluit onderdelen en (deel)producten aan

• 14 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden

• 15 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden

• 16 Bewaakt de voortgang van het ontwikkelproces

• 17 Onderhoudt contact met alle betrokken partijen

• 18 Instrueert en begeleidt minder ervaren collega's

• 19 Bereidt test werkzaamheden voor

• 20 Controleert aansluiting mechatronische en elektrotechnische onderdelen

• 21 Administreert en archiveert productgegevens

• 22 Assisteert bij het testen van installaties en producten

Technicus mechatronica systemen (25344) Erkend 01-09-2007

• 01 Verzamelt technisch mechanische informatie

• 02 Installeert machines en mechatronische producten

• 03 Verzamelt prijsgegevens en maakt een voorcalculatie

• 04 Stelt documentatiepakket samen voor ontwerp mechatronische apparaat of machine

• 05 Assisteert bij het testen van prototypes mechatronische producten
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Technicus mechatronica systemen (25344) Erkend 01-09-2007

• 06 Interpreteert informatievan de werklocatie en bereidt werkzaamheden voor

• 07 Vervaardigt elektrotechnische- en werktuigbouwkundige (deel)producten

• 08 Plaatst en controleert mechanische onderdelen

• 09 Sluit onderdelen en (deel)producten aan

• 10 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden

• 11 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden

• 12 Bewaakt de voortgang van het ontwikkelproces

• 13 Onderhoudt contact met alle betrokken partijen

• 14 Instrueert en begeleidt minder ervaren collega's

• 15 Bereidt test werkzaamheden voor

• 16 Controleert aansluiting mechatronische en elektrotechnische onderdelen

• 17 Administreert en archiveert productgegevens

• 18 Inregelen en afstellen mechatronische producten

• 19 Rondt installatie werkzaamheden af

• 20 Assisteert bij het testen van installaties en producten

Manager Transport en Logistiek (25379) Niet erkend 01-12-2009 01-12-2013

• 01 Geeft richting aan het operationele logistieke proces

• 02 Controleert afwijkende ladingen en draagt zorg voor de afhandeling

• 03 Handelt onregelmatigheden af

• 04 Doet verbetervoorstellen

• 05 Begeleidt medewerkers

• 06 Levert managementinformatie

• 07 Maakt een planning

• 08 Draagt zorg voor documenten en documentenbeheer

• 09 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes

• 10 Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het

(veiligheids-) tech

• 11 Organiseert de in- op- en uitslag

• 12 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel

• 13 Calculeert kosten en prijzen

• 14 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

• 15 Voert intern formele gesprekken

• 16 Bepaalt de personeelsbehoefte en bereidt wervings- en selectie activiteiten voor

• 17 Voert relatiebeheer

• 18 Werkt vragen van een klant uit in een voorstel

Eerste monteur mechatronica (25340) Erkend 18-01-2016

• 01 Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor

• 02 Bouwt montageondergrond op

• 03 Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen

• 04 Sluit onderdelen aan

• 05 Installeert mechatronische producten

• 06 Regelt mechatronische producten in en stelt ze af

• 07 Test mechatronische producten

• 08 Assisteert bij het testen van nieuwe producten

• 09 Rondt installeren en testen van mechatronische producten af

• 10 Lokaliseert storingen

• 11 Voert onderhoud en modificaties uit

• 12 Rondt onderhoud van mechatronische producten af

• 13 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden

• 14 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden

• 15 Begeleidt de voortgang van het werk

• 16 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor

• 17 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen

• 18 Stelt elektrotechnsche- en mechatronische producten in en test ze
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Eerste monteur mechatronica (25340) Erkend 18-01-2016

• 19 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af
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