Bedrijf

JdB GWW B.V.

Leerbedrijf ID

100308536

Code leerbedrijf

04ARB100308536

KvK-vestigingsnummer

34023215

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 27-03-2017

Uw opleidingsmogelijkheden
Allround vakman gww (25091)
• P6-K1-W1 Bemaling toepassen en onderhouden
• P6-K1-W2 Wegfundering aanbrengen
• P6-K1-W3 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
• P6-K1-W4 Bermen aanleggen
• P6-K1-W5 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw)
stellen/plaatsen
• P6-K1-W6 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
• P6-K1-W7 Grondkering plaatsen
• P6-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• P6-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
• P6-K2-W3 Bewaakt de voortgang
• P6-K2-W4 Rapporteert aan leidinggevende
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
Vakman gww (25097)
• P5-K1-W1 Wegfundering aanbrengen
• P5-K1-W2 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
• P5-K1-W3 Bermen aanleggen
• P5-K1-W4 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw)
stellen/plaatsen
• P5-K1-W5 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
• P5-K1-W6 Grondkering plaatsen
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
Waterbouwer (25098)
• P7-K1-W1 Waterbouwkundige constructies maken
• P7-K1-W2 Waterbouwkundige constructies verwijderen
• P7-K1-W3 Kleinschalig baggerwerk uitvoeren
• B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
• B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
• B1-K1-W3 Maatvoeren
• B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
• B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
• B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
Machinist grondverzet (25099)
• B1-K1-W1 Bereidt werken met de machine voor.
• B1-K1-W2 Maakt de machine gebruiksklaar.
• B1-K1-W3 Laadt en lost de machine op en van een transportmiddel
• B1-K1-W4 Verplaatst de machine
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Machinist grondverzet (25099)
• B1-K1-W5 Voert machinaal werkzaamheden uit
• B1-K1-W6 Rapporteert en registreert werkzaamheden
• B1-K2-W1 Bereidt onderhoud en reparaties aan de machine voor.
• B1-K2-W2 Voert onderhoud en reparaties uit.
• B1-K2-W3 Signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen.
• B1-K2-W4 Rapporteert en registreert onderhoud
Machinist wegenbouw (25101)
• B1-K1-W1 Bereidt werken met de machine voor.
• B1-K1-W2 Maakt de machine gebruiksklaar.
• B1-K1-W3 Laadt en lost de machine op en van een transportmiddel
• B1-K1-W4 Verplaatst de machine
• B1-K1-W5 Voert machinaal werkzaamheden uit
• B1-K1-W6 Rapporteert en registreert werkzaamheden
• B1-K2-W1 Bereidt onderhoud en reparaties aan de machine voor.
• B1-K2-W2 Voert onderhoud en reparaties uit.
• B1-K2-W3 Signaleert, analyseert en verhelpt machinestoringen.
• B1-K2-W4 Rapporteert en registreert onderhoud
Middenkaderfunctionaris Infra (25105)
• P2-K1-W1 Werkt ontwerp uit
• P2-K1-W2 Maakt (deel) begroting
• P2-K1-W3 Voert werkvoorbereiding uit
• P2-K1-W4 Maakt onderhoudsplan
• P2-K2-W1 Begeleidt infrawerkzaamheden
• P2-K2-W2 Bewaakt tijd en kosten van de infra werkzaamheden
• P2-K2-W3 Voert maatvoering uit
• P2-K2-W4 Voert kwaliteitscontroles uit
• P2-K2-W5 Voert revisietaken uit
• B1-K1-W1 Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
• B1-K1-W2 Integreert projectinformatie
Uitvoerder bouw/infra (25119)
• P4-K1-W1 Organiseert en coördineert de uitvoering
• P4-K1-W2 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
• P4-K1-W3 Stuurt personeel aan
• P4-K2-W1 Bewaakt begroting
• P4-K2-W2 Bewaakt en controleert de voortgang
• P4-K2-W3 Bewaakt en controleert de kwaliteit
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen
Assistent bouwen, wonen en onderhoud (25250)
• P4-K1-W1 Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek
gebruiksklaar
• P4-K1-W2 Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche,
schildersbranche of AMBOR
• P4-K1-W3 Rondt het werk in bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche,
schildersbranche of AMBOR af
• 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
Allround monteur mobiele werktuigen (25241)
• P8-K1-W1 Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor
• P8-K1-W2 Stelt diagnose aan mobiele werktuig of installatie
• P8-K1-W3 Rondt de diagnosewerkzaamheden af
• P8-K2-W1 Bereidt de modificatiewerkzaamheden voor
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Allround monteur mobiele werktuigen (25241)
• P8-K2-W2 Voert modificatiewerkzaamheden aan mobiele werktuigen uit
• P8-K2-W3 Rondt de werkzaamheden af
• P8-K3-W1 Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor
• P8-K3-W2 Voert de inspectie uit
• P8-K3-W3 Rondt de inspectiewerkzaamheden af
• B1-K1-W1 Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Voert onderhoudswerkzaamheden uit
• B1-K1-W3 Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert
• B1-K2-W1 Bereidt reparatiewerkzaamheden voor
• B1-K2-W2 Voert reparatiewerkzaamheden uit
• B1-K2-W3 Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert
VMBO - Boris (19009)
• niveau 1
• niveau 2
• niveau 3
• niveau 4
• niveau 5
(Dit werkproces is niet uitvoerbaar)
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