Bedrijf

VOF de Weert - Hoeve Jagersrust

Leerbedrijf ID

100185300

KvK-vestigingsnummer

62189646

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 24-10-2020
Informatie opgehaald op: 18-01-2018

Uw opleidingsmogelijkheden
Voedsel, natuur, leefomgeving

Status

Van

Bedrijfsleider dierverzorging

Erkend

25-01-2012

Erkend

24-10-2016

Zorgdragen voor dieren
• Voert dieren
• Verzorgt dieren
• Onderhoudt leef- en werkomgeving
Zorgen voor informatieoverdracht
• Informeert collega's, klanten, publiek
• Voert publieksgerichte activiteiten uit
Opstellen fokplan en begeleiden voortplanting dieren
• Stelt fokplan op
• Begeleidt voortplantingsproces
• Verzorgt moeder en jongen
• Socialiseert jonge dieren
Inspelen op de wens van klant en/of publiek
• Instrueert, adviseert en verkoopt
• Behandelt klachten
• Bewaakt de voorraad
Leiden bedrijf/afdeling/project
• Maakt de planning en verdeelt het werk
• Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
• Koopt in voor de onderneming (producten of diensten)
• Verwerft opdrachten, bindt klanten
• Regelt personeelszaken
• Regelt de financiële voortgang
• Organiseert het kwaliteitsbeleid
• Stelt project-/afdelingsplan op
• Optimaliseert bedrijfsvoering
Bedrijfsleider paardensport en -houderij
Paarden trainen en beoefenen paardensport
• Longeert paarden
• Beoefent paardensport
Instructie geven
• Bereidt instructie voor
• Geeft instructie
• Begeleidt paardensporters en paarden bij wedstrijden
Verzorgen paarden
• Voert paarden
• Verzorgt paarden
• Geeft paarden beweging
• Verzorgt leef- en werkomgeving
Uitvoeren paardgerichte publieksactiviteiten
• Organiseert activiteiten/evenementen
• Verzorgt de communicatie
• Begeleidt vrijwilligers
Begeleiden en adviseren klanten
• Adviseert over aankoop en verkoop van paarden
• Onderhoudt contacten
Aansturen en organiseren
• Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
• Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
Leiden van bedrijf/afdeling/project
• Koopt in voor de onderneming (producten en/of diensten)

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend

1

Bedrijf

VOF de Weert - Hoeve Jagersrust

Leerbedrijf ID

100185300

KvK-vestigingsnummer

62189646

Uw opleidingsmogelijkheden
• Verwerft opdrachten/klanten
• Regelt personeelszaken
• Regelt de financiële voortgang
• Organiseert het kwaliteitsbeleid
• Stelt projectplan/afdelingsplan op
• Optimaliseert de bedrijfsvoering
Dierenartsassistent paraveterinair

Status

Van

Erkend

25-01-2012

• Assisteert bij consulten
• Assisteert bij operaties
• Voert professionele gebitsreiniging uit
• Verricht laboratorium werkzaamheden
• Voert beeldvormende technieken uit of assisteert daarbij
Medewerker dierverzorging

Erkend

25-01-2012

Zorgdragen voor dieren
• Voert dieren
• Verzorgt dieren
• Onderhoudt leef- en werkomgeving
Zorgen voor informatieoverdracht
• Informeert collega's, klanten, publiek
• Voert publieksgerichte activiteiten uit
Vakbekwaam medewerker dierverzorging

Erkend

25-01-2012

Erkend

24-10-2016

Zorgdragen voor dieren
• Voert dieren
• Verzorgt dieren
• Onderhoudt leef- en werkomgeving
Zorgen voor informatieoverdracht
• Informeert collega's, klanten, publiek
• Voert publieksgerichte activiteiten uit
Uitvoeren algemene praktijkwerkzaamheden
• Beheert apotheek
• Beheert praktijkruimten en instrumenten
• Inventariseert de zorgvraag en adviseert
Verrichten paraveterinaire handelingen

Zorgdragen voor dieren
• Voert dieren
• Verzorgt dieren
• Onderhoudt leef- en werkomgeving
Zorgen voor informatieoverdracht
• Informeert collega's, klanten, publiek
• Voert publieksgerichte activiteiten uit
Begeleiden voortplanting dieren
• Begeleidt voortplantingsproces
• Verzorgt moeder en jongen
• Socialiseert jonge dieren
Inspelen op de wens van klant/publiek
• Instrueert, adviseert, verkoopt
• Behandelt klachten
• Bewaakt de voorraad
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij
Paarden trainen en beoefenen paardensport
• Longeert paarden
• Beoefent paardensport
Instructie geven
• Bereidt instructie voor
• Geeft instructie
• Begeleidt paardensporters en paarden bij wedstrijden
Verzorgen paarden
• Voert paarden
• Verzorgt paarden
• Geeft paarden beweging
• Verzorgt leef- en werkomgeving
Uitvoeren paardgerichte publieksactiviteiten
• Organiseert activiteiten/evenementen
• Verzorgt de communicatie

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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Bedrijf

VOF de Weert - Hoeve Jagersrust

Leerbedrijf ID

100185300

KvK-vestigingsnummer

62189646

Uw opleidingsmogelijkheden
• Begeleidt vrijwilligers

Bron: SBB

Status
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