
 

 

 

Bedrijf Venrooy van Dakbedekkingen B.V.

Leerbedrijf ID 100222696

Code leerbedrijf 04ARB100222696

KvK-vestigingsnummer

Toelichting

Hieronder treft u het totaaloverzicht  van uw erkenningen aan.

Uw erkenningsoverzicht

Informatie opgehaald op: 06-10-2015

Uw opleidingsmogelijkheden Status Van Tot

Allround dakdekker bitumen en kunststof (25086) Erkend 01-08-2010

• 01 Bepaalt constructieve oplossing bitumen/kunststof

• 02 Meet componenten in bitumen/kunststof

• 03 Controleert gereedschappen, materiaal en materieel

• 04 Vervaardigt componenten bitumen/kunststof

• 05 Ruimt werkplaats op

• 06 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's

• 07 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften

• 08 Overlegt en stemt af met derden

• 09 Bewaakt de voortgang

• 10 Rapporteert aan leidinggevende

• 11 Richt werkplek in

• 12 Bereidt de ondergrond voor

• 13 Brengt componenten aan

• 14 Brengt bedekking aan

• 15 Ruimt werkplek op

• 16 Inspecteert de constructie

• 17 Sloopt constructiedelen

• 18 Repareert en onderhoudt constructieonderdelen

Allround dakdekker pannen/leien (25087) Niet erkend 01-08-2008 01-08-2010

• 01 Bepaalt constructieve oplossing pannen/leien

• 02 Meet componenten in pannen/leien

• 03 Controleert gereedschappen, materiaal en materieel

• 04 Vervaardigt componenten pannen/leien

• 05 Ruimt werkplaats op

• 06 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's

• 07 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving voorschriften

• 08 Overlegt en stemt af met derden

• 09 Bewaakt de voortgang

• 10 Rapporteert aan leidinggevende

• 11 Richt werkplek in

• 12 Bereidt de ondergrond voor

• 13 Brengt componenten aan

• 14 Brengt bedekking aan

• 15 Ruimt werkplek op

• 16 Inspecteert de constructie

• 17 Sloopt constructiedelen

• 18 Repareert en onderhoudt constructieonderdelen

Dakdekker bitumen en kunststof (25088) Erkend 01-05-1998

• 01 Richt werkplek in

• 02 Bereidt de ondergrond voor

• 03 Brengt componenten aan

• 04 Brengt bedekking aan

• 05 Ruimt werkplek op

• 06 Inspecteert de constructie

• 07 Sloopt constructiedelen

• 08 Repareert en onderhoudt constructieonderdelen
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Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij (25120) Niet erkend 01-05-1998 26-09-2013

• 01 Organiseert en coördineert de uitvoering

• 02 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit

• 03 Stuurt personeel aan

• 04 Verricht administratieve werkzaamheden

• 05 Bewaakt begroting

• 06 Bewaakt en controleert de voortgang

• 07 Bewaakt en controleert de kwaliteit

• 08 Verzamelt projectinformatie

• 09 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over

• 10 Organiseert de materialen en middelen

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij (25123) Niet erkend 01-08-2008 26-09-2013

• 01 Calculeert werkzaamheden

• 02 Stelt offertes op

• 03 Maakt nacalculaties

• 04 Bewaakt begroting

• 05 Bewaakt en controleert kwaliteit

• 06 Bewaakt en controleert voortgang

• 07 Verzamelt projectinformatie

• 08 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over

• 09 Organiseert de materialen en middelen
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