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Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 20-07-2021
Informatie opgehaald op: 01-07-2019
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
(Junior) accountmanager (25132) (4) Erkend 10-10-2011

B1-K1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid
• B1-K1-W1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie
• B1-K1-W2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

B1-K2 Voert het verkooptraject uit
• B1-K2-W1 Bereidt het verkooptraject voor
• B1-K2-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten
• B1-K2-W3 Voert verkoopgesprekken
• B1-K2-W4 Doet een aanbod met prijsberekening
• B1-K2-W5 Verzorgt het (interne) ordertraject

B1-K3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
• B1-K3-W1 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
• B1-K3-W2 Behandelt klachten
• B1-K3-W3 Voert promotieactiviteiten uit
• B1-K3-W4 Voert webcare werkzaamheden uit

P4-K1 Voert het accountmanagement uit
• P4-K1-W1 Voert accountanalyses uit
• P4-K1-W2 Stelt accountplannen op
• P4-K1-W3 Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze bij
• P4-K1-W4 Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor
• P4-K1-W5 Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit

Allround constructiewerker (25286) (3) Erkend 20-7-2017

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

Assistent installatie- en constructietechniek (25253) (1) Erkend 17-6-2008

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

Autospuiter (25228) (2) Erkend 20-9-2013

B1-K1 Bewerkt ondergronden voor
• B1-K1-W1 Voorbereiden en bewaken van het voorbewerken van ondergronden
• B1-K1-W2 Inrichten van de werkplek voor het voorbewerken van ondergronden
• B1-K1-W3 Gereedmaken van de ondergrond voor het aanbrengen van grondmaterialen
• B1-K1-W4 Verwerken van grondmaterialen
• B1-K1-W5 Gereedmaken van het object voor het aflakken
• B1-K1-W6 Controleren van de voorbewerkte ondergrond en afronden van de opdracht
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B1-K2 Spuit aflakmaterialen
• B1-K2-W1 Voorbereiden en bewaken van het spuiten van aflakmateriaal
• B1-K2-W2 Inrichten van de werkplek voor het spuiten van aflakmateriaal
• B1-K2-W3 Verwerken van aflakmaterialen
• B1-K2-W4 Controleren van het afgelakte object en afronden van de opdracht

Commercieel medewerker (25134) (3) Erkend 17-10-2011

B1-K1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid
• B1-K1-W1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie
• B1-K1-W2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

B1-K2 Voert het verkooptraject uit
• B1-K2-W1 Bereidt het verkooptraject voor
• B1-K2-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten
• B1-K2-W3 Voert verkoopgesprekken
• B1-K2-W4 Doet een aanbod met prijsberekening
• B1-K2-W5 Verzorgt het (interne) ordertraject

B1-K3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
• B1-K3-W1 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
• B1-K3-W2 Behandelt klachten
• B1-K3-W3 Voert promotieactiviteiten uit
• B1-K3-W4 Voert webcare werkzaamheden uit

Constructiewerker (25291) (2) Erkend 17-6-2008

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

Technicus engineering (25297) (4) Erkend 24-8-2016

B1-K1 Ontwerpt producten of systemen
• B1-K1-W1 Verzamelt en verwerkt ontwerpgegevens
• B1-K1-W2 Werkt ontwerpen uit
• B1-K1-W3 Kiest materialen en onderdelen
• B1-K1-W4 Maakt een kostenberekening

B1-K2 Begeleidt werk
• B1-K2-W1 Begeleidt werkproces
• B1-K2-W2 Bewaakt begroting
• B1-K2-W3 Voert kwaliteitscontroles uit
• B1-K2-W4 Levert het werk op

P1-K1 Bereidt werk voor
• P1-K1-W1 Verzamelt en verwerkt productiegegevens
• P1-K1-W2 Maakt een tekening(pakket)
• P1-K1-W3 Organiseert mensen en middelen

P1-K2 Begeleidt onderhoudswerk
• P1-K2-W1 Begeleidt testen van producten en systemen
• P1-K2-W2 Begeleidt uitvoering van onderhoudsopdrachten

Eerste monteur mechatronica (25340) (3) Niet erkend 2-2-2016

B1-K1 Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten
• B1-K1-W1 Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
• B1-K1-W2 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
• B1-K1-W3 Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze
• B1-K1-W4 Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af

P4-K1 Installeert en test mechatronische producten
• P4-K1-W1 Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor
• P4-K1-W2 Bouwt montage-ondergronden op
• P4-K1-W3 Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen
• P4-K1-W4 Sluit onderdelen aan
• P4-K1-W5 Installeert mechatronische producten



Bedrijf MCB Milieu & Techniek B.V.

Leerbedrijf ID 100310061

KvK-vestigingsnummer 20141361

Bron: SBB Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 3

Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum
• P4-K1-W6 Regelt mechatronische producten in en stelt ze af
• P4-K1-W7 Test mechatronische producten
• P4-K1-W8 Assisteert bij het testen van nieuwe producten
• P4-K1-W9 Rondt installeren en testen van mechatronische producten af

P4-K2 Onderhoudt mechatronische producten
• P4-K2-W1 Lokaliseert storingen
• P4-K2-W2 Voert onderhoud en modificaties uit
• P4-K2-W3 Rondt onderhoud van mechatronische producten af

P4-K3 Begeleidt werkzaamheden
• P4-K3-W1 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
• P4-K3-W2 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
• P4-K3-W3 Begeleidt de voortgang van het werk


