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Administratie (telefoniste, receptionisme, secretarieel, juridisch medewerker administrateur)
Het eerste contact met een bedrijf verloopt vaak via het secretariaat. Telefoontjes en bezoekers kunnen zowel uit
het binnen - als buitenland komen. Je moet dus makkelijk van het Nederlands over kunnen schakelen naar het
Engels en/ of Duits. Het secretariaat is het visitekaartje van een bedrijf. De computer heeft in de administratie voor
een groot gedeelte de plaats ingenomen van dossiers en archiefkasten. De gegevens zijn via de computer
gemakkelijk op te vragen en eenvoudig te bewerken. Ook de administrateur, die zich bezig houdt met de
financiën, maakt veel gebruik van de computer.
Animal friends (dierverzorging, trimmen, dierenartsassistent, dierendetailhandel
en zorgboerderij)
In de wereld van Animal Friends houd jij je bezig met de verzorging en gezondheid van verschillende dieren. Je werkt
bijvoorbeeld in de paardenhouderij of paardensport. Of in een laboratorium, dierentuin, asiel, pension,
hondentoiletteerbedrijf, dierenartspraktijk of hoefsmederij. Wat je ook doet in de wereld van Animal Friends: je geeft om
dieren en hun welzijn. Je hebt oog voor de financiële kant en houdt van een uitdaging.
Animal friends (Paardenhouderij en Paardensport)
Wie wil gaan werken in een paardenhouderij (bijvoorbeeld als paardenverzorger, hoefsmid of
stamboekfunctionaris), moet een vakman of vakvrouw op paardengebied zijn. In de eerste plaats moet je het
nodige afweten van het gedrag van paarden, van de verzorging. In de tweede pl aats moet je goed thuis zijn in het
hele reilen en zeilen rond de “paardenbranche”: de voerindustrie, gezondheidszorg, stallenbouwers enzovoort.
Omdat je ook in het buitenland aan de slag kan, is het fijn als je een paar vreemde talen spreekt.
Assistent Gezondheidszorg (dokters-,, apothekers-, tandartsassistent)
Ga jij voor pillen, poeders en pleisters? Of ga je liever iemand aan de tand voelen? Assistenten in de
gezondheidszorg werken bij een dokter, tandarts of apotheker. Ze nemen de telefoon aan, helpen met de
administratie, maar helpen ook mee in de behandelkamer van de dokter of de tandarts. Dat houdt in, dat ze
bijvoorbeeld de bloeddruk van een patiënt opnemen of tandsteen verwijderen. De apothekersassistente helpt de
apotheker met de bereiding van medicijnen. De opleidingen zijn op niveau 4.
Beveiliging
Als je in de beveiliging werkt, beveilig je mensen, winkels, kantoren en bezittingen. Denk aan winkelbeveiliging,
luchthavenbeveiliger, beveiliger van een geldtransport maar ook museumbeveiliging. Beveiligen kan door
surveilleren, de wacht lopen of begeleiden. Het kan ook via cameratoezicht en de computer. Een beveiliger werkt
soms in een groep, maar moet ook alleen op pad. Overdag worden zaken beveiligd, maar het gebeurt natuurlijk
ook ’s nachts.
Bouwkunde (vormgeving en architectuur)
Bij vormgeving en architectuur combineer je bouwkunde en creativiteit. Je leert van alles over het bouwen van
huizen, fabrieken, flats enzovoort. J e verdiept je echter ook in de vormen, kleuren, inrichting en de kunst om
gebouwen te ontwerpen (architectuur) Je leert schetsen, tekenen van vormen, computerpresentaties maken en
een klein model van een gebouw ( dat noemen we een maquette) bouwen.
Brood en Banket
brood
Als je nu bij een bakker komt, zie je allerhande soorten brood in de winkel liggen. In de bakkerij maak je
bijvoorbeeld volkorenbrood, suikerbrood, allerlei soorten bolletjes enzovoort. Een bakker heeft ook geleerd hoe je
vlaaien en pizza’s moet bakken. Die worden namelijk van gistdeeg gemaakt. In de bakkerij wordt er veel met (grote)
machines gewerkt.
Banket
Als banketbakker maak je gebak, taarten en diverse koekjes. Naast het bakken van taarten moet je ook weten hoe
je een taart mooi kunt versieren. Vooral voor de feestdagen en bij speciale gelegenheden heeft een banketbakker
het vaak druk. Je moet als banketbakker dus wel een beetje tegen stress kunnen en bereid zijn vroeg te beginnen.

Dynamic design (Bloemen)
In de wereld van Dynamic Design houden mensen zich bezig met interieur en vormgeving, maar ook met
bloembinden en decoreren. Ze vinden het leuk om in opdracht van anderen te werken. Hun achtergrond kan heel
verschillend zijn, maar ze hebben veel gemeen. Smaak. Oog voor trends. Kennis van materialen.
Inlevingsvermogen. Een eigen stijl. En de lef om Nederland te maken zoals zij het zien.
Elektrotechniek
In ons dagelijkse leven kunnen we niet zonder elektrotechniek. Als jij mobiel belt, geld uit de muur pint of op
internet zit, maak je gebruik van
elektronische voorzieningen. Elektrotechnici hebben een afwisselende baan. Je komt ze overal tegen: in fabrieken,
bij de bouw van huizen, bij de storingsdienst.
FD/Horeca (facilitair leidinggevende, kok, horeca ondernemer manager)
Facilitair
Een facilitair medewerker heeft zorg voor het gebouw en alles wat daar bij komt kijken. Bedenk maar eens wat er
allemaal in een verzorgingstehuis moet worden gedaan……. De facilitair medewerker kan werken in de catering, bij
gebouwenbeheer, de receptie en de post- of repro - afdeling Als facilitair leidinggevende werk je meestal bij een
groot bedrijf of een grote inst elling. Je bent er het aanspreekpunt voor de mensen die er werken of wonen.
Horeca
Het woord horeca is de afkorting: hotel –restaurant - café. Wij vinden over de hele wereld drink -, eet - en
slaapgelegenheden: van een eenvoudig café tot een luxueus hotel. Misschien haal je wel eens een patatje of
Chinees eten. Ga je op zaterdagavond naar een discotheek? Het heeft allemaal met horeca te maken. In de horeca
zijn namelijk
veel mogelijkheden. Een gastheer probeert gasten een prettige avond te bezorgen, terwi jl de horecaondernemer
elke dag zijn hotel goed wil laten draaien en daar komt wat betreft de organisatie heel wat bij kijken!
Good food (veehouderij, tuinbouw en akkerbouw)
De agrarische wereld is overal in ons dagelijks leven: kijk maar naar de boterham op je bord, kaas en melk in de
koelkast, groente en verpakte levensmiddelen op de plank. Good Food draait om plantenteelt, veehouderij en
voeding. Wie werkt in die wereld, h eeft hart voor kwalitatief goede producten, gebruikt moderne technieken en
houdt rekening met de regels. Het resultaat: een gezonde winst.
Haarverzorging
Als kapper kun je aan de slag in salons voor haarverzorging. Een kapper houdt zich de hele dag bezig met
haarverzorging. De kapper wast, knipt,
zet permanent, kleurt enzovoort. Je moet als kapper gevoel hebben voor kleuren en vormen. Een klantvriendelijke
houding is heel belangrijk! Een klant vraagt dikwijls advies:’ Wat kan ik het beste met mijn haar doen?’. Op zo ’n
moment moet je het leuk vinden tijd voor de klant te
nemen en een goed advies te geven. Het is immers belangrijk dat de klant tevreden de deur uitgaat.
Helpende Welzijn niv. 2/Zorg niv. 2
Als je kiest voor een beroep op het gebied van gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn, zul je meteen denken
aan het werken met mensen. Aan mensen die zorg nodig hebben, omdat ze ziek, jong, oud of gehandicapt zijn. Aan
mensen die begeleid moeten worden, omdat ze problemen hebben. In de zorgsector heb je dus te maken met de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. In de verzorging kennen we een groot aantal verschillende
beroepen. Dat geldt ook
voor de mensen van thuiszorg. Een helpende helpt een handje mee bij bijvoorbeeld een bejaard echtpaar. Soms
helpt een helpende een gezin met kleine kinderen. Er zijn dus veel verschillende werkplekken bijvoorbeeld een
ziekenhuis, een tehuis voor gehandicapten of een verzorgingshuis. Welzijn heeft te maken met de lichamelijke en
geestelijke gezondheid van mensen. We bedoelen dan het welbevinden van mensen: je prettig voelen, je op je
gemak voelen of je gelukkig voelen. Werken in de welzijnssector betekent werken voor en met mensen. Zo werk je
bijvoorbeeld met kinderen, jongeren of gehandicapten.

ICT
Lang niet alle mensen die een computer voor hun eigen werk gebruiken, zijn kenners. Mensen met verstand van
informatica weten heel veel van de mogelijkheden van computers. Ze onderhouden het “computerpark” van een
bedrijf en maken andere medewerkers wegwijs in de soft - en hardware. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich
bezig houden met programmeren: zij ontwikkelen bijvoorbeeld specifieke software voor een bedrijf.
Infra (grond-, weg- en waterbouw)
Behalve bovengrondse, duidelijk zichtbare wegen bestaan er ook veel ondergrondse. Transportwegen die voor de
meeste burgers meestal onzichtbaar zijn. Via kabels, leidingen en rioleringen worden allerlei belangrijke materialen
aan - en afgevoerd. De GWW - kortweg de wegenbouw of infratechniek genoemd - bemoeit zich met de aan en afvoerwegen onder en boven de grond. Die wegen worden door vakmensen
ontworpen, aangelegd, onderhouden en gerepareerd en vernieuwd. bouwwerken die deel uitmaken van de land en waterwegen, zoals sluizen en bruggen, horen ook bij de wegenbouw.
Installatietechniek
Installatietechniek houdt zich bezig met het in elkaar zetten van gas -, water – en warmtetoestellen en het
plaatsen van toestellen. Bij installatietechniek verzorgt men de aanleg van leidingen voor transport van water, gas
en lucht in huizen, fabrieken en voertuigen. Daarnaast installeert men de apparaten voor de behandeling van
water, gas en lucht binnenshuis. Sanitair hoort er ook b ij: wc’s, douches en wastafels. De afvoer van water moet
dan natuurlijk ook goed geregeld worden. We willen niet met ons eigen vuil blijven zitten! Met installaties en
apparaten regelen we de temperatuur van water en lucht. Bijvoorbeeld met boilers, geisers, cv - installaties en
koelinstallaties. Dakdekken is ook een onderdeel van de installatietechniek. Een huis of kantoor kan niet zonder
een stevig dak. In een gebouw moet het water door de leidingen komen, niet door het plafond!
Krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee)
Landmacht
Als beroepsmilitair bij de landmacht kun je bij veel verschillende legeronderdelen werken. Eigenlijk kun je zo allerlei
beroepen uitoefenen: van vrachtwagenchauffeur tot verpleger. En van magazijnbeheerder tot elektromonteur. Je
kunt ook kiezen voor “echte” legertaken. In dat geval leer je wapens te onderhouden en te gebruiken.
Beroepsmilitair ben je niet zomaar…. Je krijgt eerst een algemene militaire training. Daarna word je opgeleid bij één
van de onderdelen van het leger. Bij welk onderdeel van
het leger je geplaatst wordt en in welke rang, is afhankelijk van je vooropleiding, van je geschiktheid voor een
bepaalde baan en van de behoefte aan personeel binnen.
Luchtmacht
Als beroepsmilitair bij de luchtmacht werk je bij een gevechtsonderdeel of bij één van de ondersteunende
onderdelen. Eigenlijk kun je er allerlei verschillende beroepen uitoefenen. Van elektrotechnicus tot kok…. En van
magazijnmedewerker tot luchtverkeersleider. Waar je terechtkomt, hangt af van je vooropleiding, van je eigen
capaciteiten, maar ook van de personeelsbehoefte bij de luchtmacht. Voordat je bij een onderdeel van de
luchtmacht wordt ingezet, krijg je eerst een algemene militaire training als so ldaat. Daarna volg je een
vaktechnische opleiding bij een bepaald onderdeel. Afhankelijk van die opleiding kun je verschillende functies gaan
uitoefenen.
Marine
Als beroepsmilitair/matroos werk je meestal aa n boord van een fregat, onderzeeboot of mijnenjager. Je bent
gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Aan boord is altijd van alles te doen. Daarom heb je altijd één hoofdtaak
en een aantal neventaken. Zo kun je als scheepskok ook brandbestrijder zijn en deel uitmaken van een team dat
verdachte schepen inspecteert. De marine kent zes dienstgroepen. Bij de operationele dienst en de technische
dienst ben je ondermeer belast met het bedienen en het onderhouden van de motoren die het schip voortstuwen.
Bij de logistieke dienst verzorg je het eten en drinken aan boord en voer je de administratie.

Marechaussee
Als beroepsmilitair bij de marechaussee ben je voor vier jaar in dienst bij de Koninklijke Marechaussee, een
onderdeel van het leger. Je kunt verschillende taken krijgen, zoals beveiligingstaken, politietaken,
grensbewakingstaken, of controlerende taken in crisisgebieden. Om beroepsmilitair bij de marechaussee te
worden, moet je eerst een opleiding in een kazerne volgen. Daarna word je ingezet bij de arechaussee.
Je kunt daar zeer uiteenlopende taken krijgen.
Metaaltechniek/ Werktuigbouwkunde
In Nederland werken 250.000 mensen in de metaalindustrie. Wat doen zoveel mensen? Ze maken
metaalproducten, bouwen machines, maken apparaten of delen van apparaten. Het bouwen van fietsen, auto’s en
vliegtuigen gebeurt ook in de metaalindustrie. Voordat onze moderne machines, apparaten en transportmiddelen
in de winkel of de
showroom staan of in bedrijven en fabrieken geplaatst worden, hebben heel veel vakmensen zich ermee bemoeid.
Een machine bijvoorbeeld wordt eerst ontworpen. Met behulp van de computer wordt een machine getekend.
Daarna maken vakmensen, zoals draaiers, frezers, bankwerkers en constructielassers de machines. Speciale
monteurs plaatsen en
onderhouden die machines. Ze moeten bijvoorbeeld ook storingen opsporen en apparaten repareren.
Metselen
Als metselaar werk je aan verschillende bouwopdrachten voor een aannemer of je werkt zelfstandig. Deze
opdrachten kunnen heel verschillend zijn. Soms werk je in de nieuwbouw, soms moet je helpen bij verbouwingen.
Je krijgt als metselaar van een bouwleider een opdracht, zoals het metselen van een muur of schoorsteen. Je moet
er dan rekening mee houden dat de muur waterpas wordt gemetseld en de afmetingen kloppen. Daarnaast moet je
oppassen dat er geen specie tussen de stenen van de muren uitkomt. De metselaar werkt op verschillende plaatsen
en vaak in de buitenlucht. Het is lichamelijk zwaar werk. Daarom moet je erg op je houding letten, anders kun je
bijvoorbeeld rugklachten krijgen. Je moet als metselaar kunnen samenwerken en tegen een stoot je kunnen.
Mighty machines (loonwerk en mechanisatie)
In de wereld van Mighty Machines maak je kennis met verschillende machines. Je werkt en onderhoudt machines
die o.a. gebruikt worden met oogsten en maaien. Je wordt allround vakman, houdt van afwisseling en werkt graag
in de buitenlucht. Natuurlijk ben je technisch aangelegd en ken je (bijna) elk schroefje van de machine. Techniek en
natuur, daar gaat het om!
Mode en design
mode
Wie winkelt, vindt het fijn om vriendelijk en deskundig geholpen te worden. De verkoopadviseur mode kan je
daarbij helpen. Een verkoopadviseur is het visitekaartje van de modewinkel. Hij of zij voert verkoopgesprekken,
doet kassawerk en heeft veel contact met klanten. Grotere modezaken hebben een manager in dienst. Die regelt
allerlei zaken in de winkel. Als je in de mode werkt, moet je modebewust en creatief zijn. Je moet de nieuwste
mode volgen en daar ook een neus voor hebben. Wanneer je het leuk vindt om mode te ontwerpen kies je voor
modestyling.
design
Kijk je ook regelmatig naar programma’s over woninginrichting? Als interieuradviseur werk je in een winkel voor
woninginrichting. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste trends en gevoel hebben voor sfeer en kleur. Een
interieuradviseur maakt steeds nieuwe opstellingen in de winkel. Het brengt de klant op ideeën. Op die manier
worden er meubels, stoffen en tapijten verkocht. Daarnaast geeft een interieuradviseur g oede adviezen aan de
klant.
Motorvoertuigentechniek
In de autotechniek zijn monteurs erg belangrijk. Monteurs speuren de oorzaak van een storing op. Ze repareren,
verbeteren en onderhouden voertuigen. Voor bijzondere zaken of lastige problemen zullen ze de hulp moet vragen
van specialisten. Een monteur moet goed kunnen samenwerken en goed met klanten om kunnen gaan.
Schadetechniek is niet alleen het uitdeuken van een wagen. Je bent bezig met het bouwen en repareren van
voertuigen. Soms zul je onderdelen moeten vervangen.

Je moet iets kunnen kitten, lijmen of lassen! Het kan dus heel afwisselend werk zijn. Als fiets- of
bromfietstechnicus weet je precies wat er bij een reparatie moet gebeuren. Je moet dus wel verstand van techniek
hebben! Ook moet je klanten kunnen adviseren.
Onderwijsassistent
Als onderwijsassistent werk je op een basisschool onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Je assisteert de
leerkracht bij de uitleg van spel - en leeropdrachten. Je zorgt voor veiligheid en hygiëne. Daarnaast help je
bijvoorbeeld bij de organisatie van een ouderavond.
De onderwijsassistent kan zich goed inleven in de wereld van de kinderen.
Outdoor life (hovenier, groenvoorziening en bos en natuur)
Kies je voor Outdoor life, dan kies je voor een wereld waar iedereen naar verlangt. Een wereld van bos - en
natuurbeheer, parken en tuinen. Het bedenken, aanleggen, onderhouden en beschermen van groene gebieden is
dankbaar en veelzijdig werk. Ook is het werken op vakantieparken of golfterreinen, pretparken of achtertuinen,
speelterreinen of recreatieplassen een uitdaging. De mensen bij Outdoor life hebben gevoel voor de natuurlijke
leefomgeving en steken graag samen met anderen de handen uit de mouwen. Het fraaier maken van de
buitenruimte zodat anderen zich daar prettig voelen, daar gaat het om. Daar hoort al
het groen bij, in de stad en daarbuiten.
Schilderen
Werken in het schilders- en afwerkingbedrijf Het werk van de schilder is veelzijdig en speelt zich af op diverse
terreinen: nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie. De schilder zorgt ervoor dat materialen als steen, hout
en staal langer mee gaan. Bovendien verfraait de schilder met zijn werk de omgeving, door deze meer kleur te
geven. Naast schilderswerkzaamheden houdt de schilder zich ook bezig met glaszetten en wandbekleding. Omdat
de schilder werkzaam is op diverse locaties, komt hij of zij met veel verschillende mensen in aanraking. Goede
sociale vaardigheden komen daarbij dus goed van pas.
Schoonheidsverzorging
Als schoonheidsspecialist kun je aan de slag als zelfstandig schoonheidsspecialist. Schoonheidsspecialisten werken
ook in warenhuizen, bij parfumeriezaken en bij di enstencentra. Een schoonheidsspecialist kan de klant
behandelen. Sommige klanten hebben bijvoorbeeld acné (puistjes) en laten zich daarvoor behandelen. Andere
mensen hebben een feestje en willen opgemaakt worden. Het is een afwisselend beroep, waarbij je het leuk moet
vinden om met mensen om te gaan. Als voetverzorger kun je aan de slag als zelfstandig pedicure. Je kunt ook
gaan werken in een schoonheidssalon. Een voetverzorger behandelt ‘probleemvoeten’ van mensen die eelt of
likdoorns hebben. Je moet het dus mooi vinden een ander te kunnen helpen!
Sign en Mediavormgeving
Sociaal Agogisch Werker (kinderopvang, ouderenzorg, gehandicaptenzorg) Een sociaal agogisch werker kom je op
veel werkplekken tegen. Hij kan aan de slag gaan bij bijvoorbeeld basisscholen, arbeidsbureaus,
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook in club - en buurthuizen en instellingen waar mensen verblijven of
op bezoek komen omdat ze oud, gehandicapt of in de war zijn. Op al deze plaatsen is het de taak van de sociaal
agogisch werker om de mensen te ondersteunen. Dat kan zijn bij de kinderopvang, in
de gehandicaptenzorg, maar ook in de ouderenzorg.
Sport en Bewegen
Bij sportverenigingen word je in de sporthal of op het sportveld begeleid door een sportleider, trainer of coach .
Veel mensen die in een internaat, asielzoekerscentrum of gevangenis wonen, vinden het fijn iets aan sport te doen.
Ook de mensen met een lichamelijke en/ of geestelijke handicap willen graag bewegen. Op campings en in
recreatieparken zijn de sport – en bewegingsleiders steeds meer actief in de verschillende recreatieteams. Ook in
een fitnesscentrum moet je goed begeleid worden. Welke richting je ook kiest, als je aan het werk gaat op het
gebied van sport en bewegen moet je natuurlijk zelf van sporten / bewegen houden. Je moet het leuk vinden om
andere mensen te helpen, te begeleiden en iets te leren.
Daarnaast moet je het leuk vinden van alles te organiseren!

Timmeren
Als timmerman werk je bij de meubelindustrie of bij een aannemer. Daarnaast kan jij je ook zelfstandig vestigen. Je
houdt je bezig met het bewerken van hout zoals het maken van keukens, meubels, kozijnen en deuren. Het werk
bestaat uit zagen, schaven, lijmen en boren.
Een timmerman moet goed thuis zijn in de soorten hout. Je moet weten waar je een bepaald soort hout voor kunt
gebruiken. Daarnaast voer je reparaties uit en moet je machines kunnen instellen, bedienen en onderhouden. De
timmerman moet handig zijn, zodat hij goed met gereedschap om kan gaan. Je moet nauwkeurig kunnen werken,
zodat het eindresultaat er netjes en recht uitziet.
Toerisme
Als je een reis wilt boeken, kun je naar een reisbureau gaan. De medewerker toeristische informatie/ reizen van
het reisbureau kan samen met jou een reis samenstellen. Hij/ zij kan je ook informatie geven over
bezienswaardigheden. Tot slot kan de reis met vliegtuig, trein of boot geboekt worden. Daarnaast heb je ook
mensen die bij de ANWB, VVV of op een vliegveld werken. Die helpen mensen bijvoorbeeld bij het boeken van een
hotel of wijzen mensen de weg. Zo ’n medewerker moet het leuk vinden om andere mensen te helpen.
Talenkennis is bovendien heel belangrijk.
Transport en Logistiek
Bij transport en logistiek draait het om goederen en klanten. Als chauffeur goederenvervoer vervoer je goederen in
het binnen - en buitenland. Je kunt chauffeur zijn van een vrachtwagen, tankauto of bijvoorbeeld een wagen met
een container. Soms laad en los je de wagen zelf.
Als je liever mensen vervoert, kun je touringcarchauffeur worden. Je vervoert dan toeristen naar hun bestemming
in het binnenland of het buitenland. Goederen moeten soms vervoerd worden. Als warehousemedewerker laad,
los en controleer je goederen die binnenkomen en weggebracht moeten worden. Je maakt goederen klaar om te
verzenden. Soms sla je goederen op met behulp van een vorkheftruck. Logistiek houdt in: inkoop, transport – en
productieplanning, distributie, magazijn – en voorraadbeheer. Logistiek is eigenlijk een combinatie van
administratie en planning.Beroepen: chauffeur, warehousemedewerker, manager.
Verkoop en Handel
Er werken veel mensen in de detailhandel . Een bouwmarkt hoort tot de detailhandel, maar ook een schoenenzaak,
winkel voor huishoudelijke artikelen, sportzaak, drogisterij enzovoort. Als je in de detailhandel wilt gaan, moet je
verschillende werkzaamheden verrichten. Natuurlijk is verkopen heel belangrijk, maar je moet ook verstand
hebben van winkel inrichten, kassawerk, administratie bijhouden enzovoort. Dat ligt ook een beetje aan jouw baan
binnen die winkel. Een filiaalbeheerder moet andere zaken regelen dan een verkoopmedewerker. In de
internationale handel draait alles om de invoer en uitvoer van goederen. Je moet kunnen inschatten welke
Nederlandse producten je in het buitenland zou kunnen
verkopen (en andersom)
Verzorging/ verpleging niveau 3/4
Als je kiest voor een beroep op het gebied van gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn, zul je meteen denken
aan het werken met mensen. Aan mensen die zorg nodig hebben, omdat ze ziek, jong, oud of gehandicapt zijn. Aan
mensen die begeleid moeten worden, omdat ze problemen hebben. In de zorgsector heb je dus te maken met de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Er zijn zes zorgsectoren: Thuiszorg, Verpleeghuiszorg,
Verzorgingshuiszorg, Geestelijke Gezondheid, Gehandicaptenzorg en Ziekenhuiszorg.
Vrijetijd & Recreatie
Als medewerker recreatie werk je op een bungalowpark, kampeerbedrijf of
attractiepark. Daar ontvang en begeleid je gasten, helpt achter de bar, in de keuken of in de winkel. Soms help je
mee met het onderhoud op bijvoorbeeld een camping. Een medewerker recreatie is een actief iemand. Iemand die
het leuk vindt, een ander te helpen, iets te plannen en activiteiten te organiseren.
Woninginrichting en design
In de meubelstoffering bekleed je allerlei soorten oude en nieuwe meubels met textiel, leer o f ander materiaal.
Het werk wordt gewoonlijk gedaan met een aantal collega’s samen in een meubelfabriek of een kleine werkplaats.

Ook werkt een aantal meubelstoffeerders zelfstandig. In de woningstoffering leg je vloerbedekking, tapijt, parket of
zeil in woningen, kantoren of winkels. Ook moet je zonwering, gordijnrails, gordijnen en vitrages op hun plaats
kunnen hangen. Als interieurstylist bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit advisering over producten als
woningtextiel, meubelen, keukens, parket/ laminaat of slaapkamers. Je kunt advies geven aan particulieren, maar
je kunt ook betrokken worden bij projecten, winkels of andere bedrijfsruimten.

