Onderzoeken

Werkblad LoopbaanIMPULS

Werksoorten
❑ Onderzoeken,
ontwikkelen

Onderzoek verrichten, nieuwe producten en diensten bedenken, hierover
adviseren. Bv. diëtist, researchmedewerker, productontwikkelaar,
laborant, industrieel ontwerper, marktonderzoeker.

❑ Produceren, creëren

Uitvoerend werk met tastbaar resultaat. Bv. drukker, metselaar, chirurg,
ziekenverzorgende, productiemedewerker, modeontwerper, tekenaar,
applicatiemedewerker, klokkenmaker, werktuigbouwkundige.

❑ Controleren

Nalopen of de voorschriften worden gehandhaafd en kwaliteitsdoelen
worden behaald. Bv. autokeurmeester, belastinginspecteur,
kwaliteitscontroleur, schoolinspecteur, toezichthouder bouw,
werkvoorbereider, bewaker.

❑ Vervoeren

Er voor zorgen dat goederen/mensen op de juiste tijd op de juiste plek
zijn. Bv. magazijnmedewerker, routeplanner, taxichauffeurs, wegenwacht.

❑ Inkopen, verkopen

Zorgen voor de doorstroom van diensten met externe contacten (klanten
en leveranciers). Bv. inkoper, makelaar, accountmanager, commercieel
medewerker binnen en buitendienst, marketingmedewerker, winkelier.

❑ Adviseren

Mensen van advies voorzien zodat zij hun situatie kunnen verbeteren. Bv.
medewerker klantenservice, organisatieadviseur, consultant, diëtiste,
coach, advocaat, kledingadviseur/stylist, verzekeraar, milieudeskundige.

❑ Administreren

Registreren en verwerken van gegevens. Bv. boekhouder, administrateur,
archiefmedewerker, doktersassistent, bibliothecaris, griffier, secretaresse.

❑ Leiden

Besturen of leiden van een organisatie of een deel daarvan. Bv. directeur,
afdelingschef, kapitein, manager, lid raad van bestuur, projectleider.

❑ Genezen, verzorgen

Werken aan gezondheid of welzijn van mensen. Bv. Saunamedewerker,
arts, chirurg, kapper, pedicure, psycholoog, masseur.

❑ Communiceren

Zorgen voor optimaal contact met de buitenwereld. Persvoorlichter,
telefoniste/receptioniste, gastvrouw, reclamemedewerker.

❑ Verzorgen, vermaken

Mensen een prettige tijd en ervaring bezorgen. Bv. kelner, entertainer,
circusartiest, presentator, acteur, cateringmedewerker.

❑ Managen

Aansturen, beheren, evalueren en bijstellen van mensen en processen
om een bepaald organisatiedoel te bereiken.
Strategisch management > langere termijn management
Operations/proces management > beheersen dagelijkse processen
Risicomanagement > beheersen van risico's
Kwaliteitsmanagement > bewaken van de kwaliteit
Human Resource Management > beheersen van personeelsbeleid
Financieel management > beheersen van financiën
Informatiemanagement > beheersen van de informatiesystemen
Kennismanagement > beheersen van kennis
Projectmanagement > over hoe eenmalige zaken aangepakt
worden.
Crisismanagement > projectmanagement in tijden van crisis
Verandermanagement > beheersen van veranderprocessen
Facilitair management > beheersen van panden, bewaking ed
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