Bedrijf

Heros Sluiskil B.V.

Leerbedrijf ID

100312233

KvK-vestigingsnummer

20105055

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 08-04-2021
Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Allround constructiewerker (25286) (3)

Erkend

1-8-2002

Erkend

12-2-2016

Erkend

1-8-2002

Erkend

1-8-2002

Erkend

1-8-2002

B1-K1 Vervaardigt producten
• B1-K1-W1 Bereidt eigen werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Stelt machine en gereedschappen in en af
• B1-K1-W3 Bewerkt en vervormt materialen
• B1-K1-W4 Meet en controleert vervaardigde producten
• B1-K1-W5 Rondt uitgevoerde werkzaamheden af
P6-K1 Voert constructie- en reparatiewerkzaamheden uit
• P6-K1-W1 Controleert aangeleverde informatie en toelaatbare belasting
• P6-K1-W2 Voert constructiewerkzaamheden uit
• P6-K1-W3 Voert constructiereparaties en -modificaties uit
• P6-K1-W4 Begeleidt minder ervaren collega’s
• P6-K1-W5 Rondt uitgevoerde constructiewerkzaamheden af
Allround laborant (25044) (3)
B1-K1 Bereidt analyses voor
• B1-K1-W1 Maakt een planning
• B1-K1-W2 Ontvangt en registreert materiaal
• B1-K1-W3 Bewerkt materiaal voor
B1-K2 Voert analyses uit
• B1-K2-W1 Voert basisanalyses uit
• B1-K2-W2 Beoordeelt en rapporteert meetwaarden
• B1-K2-W3 Onderhoudt werkplek en apparatuur
Assistent installatie- en constructietechniek (25253) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P9-K1 Doet eenvoudig metaal-, installatie- en/of elektrotechnisch werk
• P9-K1-W1 Zorgt voor een veilige werkplek
• P9-K1-W2 Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten
• P9-K1-W3 Ondersteunt bij installatie- of constructiewerkzaamheden
• P9-K1-W4 Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af
Basislasser (25290) (2)
B1-K1 Vervaardigt producten
• B1-K1-W1 Bereidt eigen werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Stelt machine en gereedschappen in en af
• B1-K1-W3 Bewerkt en vervormt materialen
• B1-K1-W4 Meet en controleert vervaardigde producten
• B1-K1-W5 Rondt uitgevoerde werkzaamheden af
P1-K1 Voert productielaswerk uit in beperkte lasposities
• P1-K1-W1 Bereidt laswerkzaamheden voor
• P1-K1-W2 Voert laswerkzaamheden uit
• P1-K1-W3 Rondt uitgevoerde laswerkzaamheden af
Constructiewerker (25291) (2)

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Status

Datum

Erkend

1-8-2002

Erkend

27-11-2020

Erkend

27-11-2020

B1-K1 Vervaardigt producten
• B1-K1-W1 Bereidt eigen werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Stelt machine en gereedschappen in en af
• B1-K1-W3 Bewerkt en vervormt materialen
• B1-K1-W4 Meet en controleert vervaardigde producten
• B1-K1-W5 Rondt uitgevoerde werkzaamheden af
P2-K1 Vervaardigt constructiewerken
• P2-K1-W1 Bereidt constructiewerkzaamheden voor
• P2-K1-W2 Voert constructiewerkzaamheden uit
• P2-K1-W3 Rondt constructiewerkzaamheden af
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (25331) (3)
B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties
• B1-K1-W1 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
• B1-K1-W2 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen
• B1-K1-W3 Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W4 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W5 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden
P2-K1 Begeleiden en uitvoeren elektrotechnisch installatiewerk in de industrie
• P2-K1-W1 Samenstellen, controleren en testen (complexe) (deel)producten voor industriële systemen
• P2-K1-W2 Bepalen positie en route componenten en bekabeling voor elektrotechn. industriële systemen
• P2-K1-W3 Inschakelen en testen van elektrotechnische industriële systemen
• P2-K1-W4 Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning
Manager havenlogistiek (25394) (4)
B1-K1 Verricht organisatorische cargadoors-/expediteurswerkzaamheden
• B1-K1-W1 Organiseert het transport van goederen
• B1-K1-W2 Organiseert de aankomst, het verblijf in en vertrek van het schip uit de haven
B1-K2 Verricht administratieve cargadoors-/expediteurswerkzaamheden
• B1-K2-W1 Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het lading-/scheepsdossier
• B1-K2-W2 Stelt documenten op ten behoeve van het lading-/scheepsdossier en/of het transportproces
P3-K1 Verricht commerciële cargadoors-/expediteursactiviteiten
• P3-K1-W1 Legt contact en onderhoudt zijn netwerk
• P3-K1-W2 Onderhandelt met de klant en stelt een offerte op
• P3-K1-W3 Analyseert en rapporteert over ontwikkelingen id markt en levert bijdrage aan afdelingsplan
P3-K2 Geeft leiding en voert personeelsbeleid uit in een cargadoors-/expediteursorganisatie
• P3-K2-W1 Stuurt medewerkers aan met betrekking tot het logistieke proces
• P3-K2-W2 Bewaakt teamwork
• P3-K2-W3 Organiseert werkoverleg
• P3-K2-W4 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
• P3-K2-W5 Draag bij aan werving en selectie van personeel
Manager Transport en Logistiek (25379) (4)
B1-K1 Stuurt het logistieke proces aan
• B1-K1-W1 Maakt een planning
• B1-K1-W2 Draagt zorg voor documenten en documentenbeheer
• B1-K1-W3 Geeft richting aan het operationele logistieke proces
• B1-K1-W4 Controleert afwijkende ladingen en draagt zorg voor de afhandeling
• B1-K1-W5 Handelt onregelmatigheden af
B1-K2 Voert Managementtaken uit
• B1-K2-W1 Doet verbetervoorstellen
• B1-K2-W2 Begeleidt medewerkers
• B1-K2-W3 Levert managementinformatie
P1-K1 Organiseert processen in de opslag- en transport omgeving
• P1-K1-W1 Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes
• P1-K1-W2 Beoordeelt samenst. transport- en opslagmaterieel en verzorgt (veiligheids-) techn. beheer

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Uw opleidingsmogelijkheden
• P1-K1-W3 Organiseert de in- op- en uitslag
• P1-K1-W4 Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel
• P1-K1-W5 Calculeert kosten en prijzen
• P1-K1-W6 Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

Status

Datum

Erkend

1-8-2002

Erkend

29-2-2012

Erkend

29-2-2012

Niet erkend

12-2-2016

P1-K2 Voert personeelsbeleid
• P1-K2-W1 Voert intern formele gesprekken
• P1-K2-W2 Bepaalt de personeelsbehoefte en bereidt wervings- en selectie activiteiten voor
P1-K3 Verricht commerciële activiteiten
• P1-K3-W1 Voert relatiebeheer
• P1-K3-W2 Werkt vragen van een klant uit in een voorstel
Monteur elektrotechnische installaties (25333) (2)
B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties
• B1-K1-W1 Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
• B1-K1-W2 Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen
• B1-K1-W3 Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W4 Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen
• B1-K1-W5 Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden
P1-K1 Uitvoeren van en assisteren bij elektrotechnisch installatiewerk
• P1-K1-W1 Samenstellen van (eenvoudige) deelproducten voor elektrotechnische systemen
• P1-K1-W2 Oriënteren op en assisteren bij de aanleg van elektrotechnische systemen
• P1-K1-W3 Assisteren bij het testen van elektrotechnische systemen
Operator C (25303) (4)
B1-K1 Beheerst productieproces
• B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor
• B1-K1-W2 Bedient apparatuur
• B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop
• B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
• B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur
• B1-K1-W6 Bewaakt geautomatiseerde processen en stuurt deze bij
B1-K2 Begeleidt werkzaamheden en instrueert medewerkers en/of derden
• B1-K2-W1 Maakt de planning
• B1-K2-W2 Bewaakt de planning
• B1-K2-W3 Begeleidt en instrueert medewerkers en/of derden
B1-K3 Werkt mee aan procesverbetering en productontwikkeling
• B1-K3-W1 Levert input vanuit de werkvloer
• B1-K3-W2 Stelt een plan van aanpak op voor de werkvloer
• B1-K3-W3 Voert onderzoekswerkzaamheden uit
Procesoperator B (25338) (3)
B1-K1 Beheerst het productieproces
• B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor
• B1-K1-W2 Bedient apparatuur
• B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop
• B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
• B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur
• B1-K1-W6 Rondt productieproces af
P3-K1 Bewaakt het geautomatiseerde proces
• P3-K1-W1 Verricht metingen
• P3-K1-W2 Regelt het geautomatiseerde proces
• P3-K1-W3 Optimaliseert proces en/of product
P3-K2 Begeleidt productiewerkzaamheden
• P3-K2-W1 Bewaakt planning
• P3-K2-W2 Begeleidt en instrueert medewerkers
Allround medewerker IT systems and devices (25605) (3)

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Status
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Niet erkend

19-6-2017

Niet erkend

19-6-2017

Niet erkend

19-6-2017

Niet erkend

19-6-2017

B1-K1 Ondersteunt gebruikers
• B1-K1-W1 Handelt meldingen af
• B1-K1-W2 Instrueert gebruikers
• B1-K1-W3 Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices
B1-K2 Beheert de infrastructuur
• B1-K2-W1 Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen
• B1-K2-W2 Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen
B1-K3 Beheert applicaties
• B1-K3-W1 Adviseert over, installeert en configureert applicaties
• B1-K3-W2 Onderhoudt applicaties
Allround precisieverspaner (25624) (3)
B1-K1 Bewerkt materialen
• B1-K1-W1 Bereidt materiaalbewerkingen voor
• B1-K1-W2 Maakt de machine productiegereed
• B1-K1-W3 Voert materiaalbewerkingen uit
• B1-K1-W4 Meet en controleert het eigen werk
• B1-K1-W5 Rondt materiaalbewerkingen af
• B1-K1-W6 Onderhoudt apparatuur
P2-K1 Maakt en test CNC-programma's
• P2-K1-W1 Bereidt het schrijven van CNC-programma voor
• P2-K1-W2 Schrijft CNC-programma's voor materiaalbewerking en stelt CNC-machines in en af
• P2-K1-W3 Test CNC programma's voor materiaalbewerking
• P2-K1-W4 Voert CNC-bewerkingen uit
• P2-K1-W5 Administreert en archiveert productgegevens
P2-K2 Produceert onderdelen
• P2-K2-W1 Bereidt het maken van onderdelen voor
• P2-K2-W2 Maakt onderdelen
Assistent logistiek (25254) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P1-K1 Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom
• P1-K1-W1 Ontvangt goederen en/of producten
• P1-K1-W2 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
• P1-K1-W3 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage e.a. te verzenden verpakkingsmaterialen
• P1-K1-W4 Maakt goederen en/of producten verzendklaar
• P1-K1-W5 Voert handelingen op goederen/of en producten uit
• P1-K1-W6 Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris
Assistent procestechniek (25256) (1)
B1-K1 Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• B1-K1-W1 Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
P3-K1 Assisteert bij het (deel)productieproces
• P3-K1-W1 Start en bedient apparatuur
• P3-K1-W2 Assisteert bij het procesverloop en kwaliteitscontroles
• P3-K1-W3 Assisteert bij eenvoudige onderhoudswerkzaamheden
Logistiek medewerker (25371) (2)
B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
• B1-K1-W1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
• B1-K1-W2 Ontvangt en controleert goederen/producten
• B1-K1-W3 Slaat goederen/producten op

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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• B1-K1-W4 Voert goederen/producten in het systeem in

Status

Datum

Niet erkend

12-10-2020

Niet erkend

23-5-2019

B1-K2 Orders verzamelen
• B1-K2-W1 Bereidt het verzamelen van orders voor
• B1-K2-W2 Verzamelt orders
• B1-K2-W3 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
• B1-K2-W4 Rondt het verzamelen van orders af
B1-K3 Goederen/producten verzenden
• B1-K3-W1 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
• B1-K3-W2 Controleert te verzenden goederen /producten
• B1-K3-W3 Maakt goederen/producten verzendklaar
• B1-K3-W4 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af
Logistiek teamleider (25372) (3)
B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
• B1-K1-W1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
• B1-K1-W2 Ontvangt en controleert goederen/producten
• B1-K1-W3 Slaat goederen/producten op
• B1-K1-W4 Voert goederen/producten in het systeem in
B1-K2 Orders verzamelen
• B1-K2-W1 Bereidt het verzamelen van orders voor
• B1-K2-W2 Verzamelt orders
• B1-K2-W3 Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
• B1-K2-W4 Rondt het verzamelen van orders af
B1-K3 Goederen/producten verzenden
• B1-K3-W1 Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
• B1-K3-W2 Controleert te verzenden goederen /producten
• B1-K3-W3 Maakt goederen/producten verzendklaar
• B1-K3-W4 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af
P3-K1 Coördineert logistieke werkzaamheden
• P3-K1-W1 Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk
• P3-K1-W2 Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team
• P3-K1-W3 Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn
• P3-K1-W4 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer
• P3-K1-W5 Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer
P3-K2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
• P3-K2-W1 Voert overleg met collega-teamleiders
• P3-K2-W2 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen
• P3-K2-W3 Organiseert werkoverleg met het team
Management assistant (25574) (4)
B1-K1 Voert taken rondom informatiemanagement uit
• B1-K1-W1 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling
• B1-K1-W2 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling
• B1-K1-W3 Onderhoudt het relatienetwerk
• B1-K1-W4 Voert administratieve taken uit
• B1-K1-W5 Onderhoudt en actualiseert het digitale archief
B1-K2 Voert taken rondom planning en organisatie uit
• B1-K2-W1 Beheert de agenda
• B1-K2-W2 Organiseert bijeenkomsten
• B1-K2-W3 Maakt verslag en handelt vergaderzaken af
• B1-K2-W4 Ontvangt bezoekers
• B1-K2-W5 Handelt facturen en declaraties af
P2-K1 Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
• P2-K1-W1 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal
• P2-K1-W2 Redigeert aangeleverde teksten
• P2-K1-W3 Geeft informatie over de organisatie door aan derden

Bron: SBB
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19-6-2017

P2-K2 Voert financieel administratieve taken uit
• P2-K2-W1 Beheert kleine budgetten en handelt financiële zaken af
• P2-K2-W2 Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op
• P2-K2-W3 Houdt een projectadministratie bij en controleert deze
• P2-K2-W4 Beheert en controleert een urenregistratie
Mechanisch operator A (25335) (2)
B1-K1 Beheerst het productieproces
• B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor
• B1-K1-W2 Bedient apparatuur
• B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop
• B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
• B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur
• B1-K1-W6 Rondt productieproces af
P2-K1 Assembleert mechanische onderdelen van het proces
• P2-K1-W1 Bouwt apparatuur op en om
• P2-K1-W2 Assisteert bij aansluiten van (besturings)componenten
Office assistant (Secretaresse) (25573) (3)
B1-K1 Voert taken rondom informatiemanagement uit
• B1-K1-W1 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling
• B1-K1-W2 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling
• B1-K1-W3 Onderhoudt het relatienetwerk
• B1-K1-W4 Voert administratieve taken uit
• B1-K1-W5 Onderhoudt en actualiseert het digitale archief
B1-K2 Voert taken rondom planning en organisatie uit
• B1-K2-W1 Beheert de agenda
• B1-K2-W2 Organiseert bijeenkomsten
• B1-K2-W3 Maakt verslag en handelt vergaderzaken af
• B1-K2-W4 Ontvangt bezoekers
• B1-K2-W5 Handelt facturen en declaraties af
Procesoperator A (25337) (2)
B1-K1 Beheerst het productieproces
• B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor
• B1-K1-W2 Bedient apparatuur
• B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop
• B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
• B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur
• B1-K1-W6 Rondt productieproces af
P1-K1 Bewaakt het geautomatiseerde proces
• P1-K1-W1 Verricht metingen
• P1-K1-W2 Regelt het geautomatiseerde proces
Verspaner (25623) (2)
B1-K1 Bewerkt materialen
• B1-K1-W1 Bereidt materiaalbewerkingen voor
• B1-K1-W2 Maakt de machine productiegereed
• B1-K1-W3 Voert materiaalbewerkingen uit
• B1-K1-W4 Meet en controleert het eigen werk
• B1-K1-W5 Rondt materiaalbewerkingen af
• B1-K1-W6 Onderhoudt apparatuur

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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