
Bedrijf Sloop- en Grondwerken M. Heezen BV

Leerbedrijf ID 100212375

KvK-vestigingsnummer 17019828

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 08-06-2019
Informatie opgehaald op: 14-12-2017

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Uw opleidingsmogelijkheden Status Van
Bouw en infra
Allround sloper Erkend 21-11-2017
Slopen van (delen van) gebouwen en objecten
• Bereidt werkzaamheden voor
• Sloopt handmatig
• Sloopt machinaal
• Ruimt werkplek op

Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van collega's
• Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
• Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van de voorschriften
• Overlegt en stemt af met derden
• Bewaakt de voortgang
• Rapporteert aan leidinggevende

Sloper Erkend 21-11-2017
Slopen van (delen van) gebouwen en objecten
• Bereidt werkzaamheden voor
• Sloopt handmatig
• Sloopt machinaal
• Ruimt werkplek op

Entree
Assistent bouwen, wonen en onderhoud Erkend 21-11-2017
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

Verricht werk op het gebied van bouwen, wonen en onderhoud
• Verzamelt benodigdheden voor een opdracht en maakt de werkplek gebruiksklaar
• Voert werk uit in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR
• Rondt het werk in de bouw, infra, afbouw, hout- en meubelbranche, schildersbranche of AMBOR af

Mobiliteit en voertuigen
Allround monteur mobiele werktuigen Erkend 21-11-2017
Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• Voert onderhoudswerkzaamheden uit
• Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert

Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• Bereidt reparatiewerkzaamheden voor
• Voert reparatiewerkzaamheden uit
• Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert

Stelt diagnose
• Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor
• Stelt diagnose aan mobiele werktuig of installatie
• Rondt de diagnosewerkzaamheden af

Voert modificatiewerkzaamheden uit
• Bereidt de modificatiewerkzaamheden voor
• Voert modificatiewerkzaamheden aan mobiele werktuigen uit
• Rondt de werkzaamheden af

Inspecteert mobiele werktuigen of installaties
• Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor
• Voert de inspectie uit
• Rondt de inspectiewerkzaamheden af

Monteur mobiele werktuigen Erkend 21-11-2017
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Voert onderhoud uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• Voert onderhoudswerkzaamheden uit
• Rondt onderhoudswerkzaamheden af en rapporteert

Voert reparaties uit aan voertuigen of mobiele werktuigen
• Bereidt reparatiewerkzaamheden voor
• Voert reparatiewerkzaamheden uit
• Rondt reparatiewerkzaamheden af en rapporteert

Stelt diagnose
• Bereidt de diagnosewerkzaamheden voor
• Stelt diagnose aan mobiele werktuig of installatie
• Rondt de diagnosewerkzaamheden af

Voert modificatiewerkzaamheden uit
• Bereidt modificatiewerkzaamheden voor
• Voert modificatiewerkzaamheden uit aan mobiele werktuigen
• Rondt de modificatiewerkzaamheden af

Assisteert bij inspectie van mobiele werktuigen of installaties
• Bereidt de inspectiewerkzaamheden voor
• Voert delen van de inspectie uit
• Rondt de inspectiewerkzaamheden af

Techniek en procesindustrie
Eerste monteur mechatronica Erkend 27-11-2017
Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten
• Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
• Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
• Stelt elektrotechnsche- en mechatronische producten in en test ze
• Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af

Installeert en test mechatronische producten
• Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor
• Bouwt montageondergrond op
• Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen
• Sluit onderdelen aan
• Installeert mechatronische producten
• Regelt mechatronische producten in en stelt ze af
• Test mechatronische producten
• Assisteert bij het testen van nieuwe producten
• Rondt installeren en testen van mechatronische producten af

Onderhoudt mechatronische producten
• Lokaliseert storingen
• Voert onderhoud en modificaties uit
• Rondt onderhoud van mechatronische producten af

Begeleidt werkzaamheden
• Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
• Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
• Begeleidt de voortgang van het werk


