
Bedrijf Applus RTD

Leerbedrijf ID 100076909

KvK-vestigingsnummer 24051923

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)

Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 21-07-2022

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

Uw opleidingsmogelijkheden Status Datum

Allround Assistant Business Services (25723) (3) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening
• B1-K1-W1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten
• B1-K1-W2 Verzorgt zakelijke communicatie
• B1-K1-W3 Verwerkt gegevens
• B1-K1-W4 Werkt aan producten/opdrachten binnen geld-, goederen- en informatie beweging

P2-K1 Verricht werkzaamheden ten behoeve van bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening
• P2-K1-W1 Ondersteunt bij het leveren van managementinformatie
• P2-K1-W2 Voert financiële processen uit
• P2-K1-W3 Organiseert planning en voorraadbeheer
• P2-K1-W4 Voert marketing en communicatie-werkzaamheden uit

Allround medewerker IT systems and devices (25605) (3) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Ondersteunt gebruikers
• B1-K1-W1 Handelt meldingen af
• B1-K1-W2 Instrueert gebruikers
• B1-K1-W3 Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices

B1-K2 Beheert de infrastructuur
• B1-K2-W1 Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen
• B1-K2-W2 Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen

B1-K3 Beheert applicaties
• B1-K3-W1 Adviseert over, installeert en configureert applicaties
• B1-K3-W2 Onderhoudt applicaties

Business Administration & Control Specialist (25725) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening
• B1-K1-W1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten
• B1-K1-W2 Verzorgt zakelijke communicatie
• B1-K1-W3 Verwerkt gegevens
• B1-K1-W4 Werkt aan producten/opdrachten binnen geld-, goederen- en informatie beweging

P4-K1 Verricht activiteiten voor financieel beheer
• P4-K1-W1 Levert managementinformatie
• P4-K1-W2 Doet verbetervoorstellen m.b.t. geld-, goederen- en informatie beweging
• P4-K1-W3 Handelt financieel-administratieve taken af
• P4-K1-W4 Verricht werkzaamheden t.b.v. de periodeafsluiting en belastingaangifte

Commercieel technicus engineering (25296) (4) Erkend 19-8-2019

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
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P2-K1 Verricht commerciële werkzaamheden
• P2-K1-W1 Doet voorstellen voor commercieel beleid
• P2-K1-W2 Onderhoudt contact met klanten
• P2-K1-W3 Beheert de voorraad

Expert IT systems and devices (25606) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Ondersteunt gebruikers
• B1-K1-W1 Handelt meldingen af
• B1-K1-W2 Instrueert gebruikers
• B1-K1-W3 Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices

B1-K2 Beheert de infrastructuur
• B1-K2-W1 Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen
• B1-K2-W2 Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen

B1-K3 Beheert applicaties
• B1-K3-W1 Adviseert over, installeert en configureert applicaties
• B1-K3-W2 Onderhoudt applicaties

P2-K1 Ontwikkelt digitale informatievoorzieningen
• P2-K1-W1 Ontwerpt een informatievoorziening
• P2-K1-W2 Automatiseert processen
• P2-K1-W3 Beheert databases

P2-K2 Controleert de security
• P2-K2-W1 Geeft security advies en verbetert de security
• P2-K2-W2 Reageert op security incidenten

Logistiek medewerker (25774) (2) Erkend 26-4-2021

B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
• B1-K1-W1 Lost en controleert goederen/producten
• B1-K1-W2 Voert goederen/producten in het systeem in en slaat de goederen/producten op

B1-K2 Orders verzamelen en goederen/producten bewerken
• B1-K2-W1 Verzamelt en controleert orders
• B1-K2-W2 Voert VAL-activiteiten uit
• B1-K2-W3 Draagt zorg voor (voorraad-)administratieve processen
• B1-K2-W4 Rondt het verzamelen van orders af

B1-K3 Goederen/producten verzenden
• B1-K3-W1 Maakt goederen/producten verzendklaar
• B1-K3-W2 Rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af en laadt goederen/producten

Logistiek supervisor (25776) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Houdt toezicht op het logistieke proces en transport
• B1-K1-W1 Brengt de ketenlogistiek in kaart
• B1-K1-W2 Bewaakt het logistieke proces en transport
• B1-K1-W3 Handelt bij problemen en incidenten in het logistieke proces en transport
• B1-K1-W4 Levert input voor het financiële beleid

B1-K2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
• B1-K2-W1 Organiseert en begeleidt werkoverleg
• B1-K2-W2 Doet verbetervoorstellen voor het logistieke proces

B1-K3 Onderhoudt zakelijke relaties en werkt klantvragen uit
• B1-K3-W1 Beheert relaties
• B1-K3-W2 Werkt klantvragen uit tot een voorstel

B1-K4 Ondersteunt bij de uitvoering van het personeelsbeleid
• B1-K4-W1 Adviseert over de personeelsbehoefte
• B1-K4-W2 Assisteert bij de werving en selectie van medewerkers
• B1-K4-W3 Begeleidt medewerkers

P2-K1 Plant en organiseert het logistieke proces
• P2-K1-W1 Maakt een planning en organiseert het logistieke proces
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• P2-K1-W2 Draagt zorg voor onderhoud en vervanging van materiaal en materieel in een opslagomgeving

Logistiek teamleider (25775) (3) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
• B1-K1-W1 Lost en controleert goederen/producten
• B1-K1-W2 Voert goederen/producten in het systeem in en slaat de goederen/producten op

B1-K2 Orders verzamelen en goederen/producten bewerken
• B1-K2-W1 Verzamelt en controleert orders
• B1-K2-W2 Voert VAL-activiteiten uit
• B1-K2-W3 Draagt zorg voor (voorraad-)administratieve processen
• B1-K2-W4 Rondt het verzamelen van orders af

B1-K3 Goederen/producten verzenden
• B1-K3-W1 Maakt goederen/producten verzendklaar
• B1-K3-W2 Rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af en laadt goederen/producten

P2-K1 Begeleidt en coördineert werkzaamheden
• P2-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor
• P2-K1-W2 Coördineert logistieke werkzaamheden
• P2-K1-W3 Houdt toezicht op en werkt mee aan de uitvoering van logistieke werkzaamheden
• P2-K1-W4 Beheert materiaal en materieel en voorraad

P2-K2 Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
• P2-K2-W1 Organiseert en begeleidt werkoverleg
• P2-K2-W2 Doet verbetervoorstellen voor het logistieke proces

Marketing & Communication Specialist (25727) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening
• B1-K1-W1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten
• B1-K1-W2 Verzorgt zakelijke communicatie
• B1-K1-W3 Verwerkt gegevens
• B1-K1-W4 Werkt aan producten/opdrachten binnen geld-, goederen- en informatie beweging

P6-K1 Verzorgt marketing en (interne) communicatietrajecten
• P6-K1-W1 Levert managementinformatie
• P6-K1-W2 Verzorgt marketing- en communicatieactiviteiten
• P6-K1-W3 Voert marktonderzoeken uit

Office & Management Support Specialist (25728) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening
• B1-K1-W1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten
• B1-K1-W2 Verzorgt zakelijke communicatie
• B1-K1-W3 Verwerkt gegevens
• B1-K1-W4 Werkt aan producten/opdrachten binnen geld-, goederen- en informatie beweging

P3-K1 Voert office & management support uit
• P3-K1-W1 Levert managementinformatie
• P3-K1-W2 Ondersteunt bij ontwikkelen van corporate information
• P3-K1-W3 Handelt administratieve en financiële zaken af
• P3-K1-W4 Organiseert interne bijeenkomsten

Researchinstrumentmaker (25626) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Bewerkt materialen
• B1-K1-W1 Bereidt materiaalbewerkingen voor
• B1-K1-W2 Maakt de machine productiegereed
• B1-K1-W3 Voert materiaalbewerkingen uit
• B1-K1-W4 Meet en controleert het eigen werk
• B1-K1-W5 Rondt materiaalbewerkingen af
• B1-K1-W6 Onderhoudt apparatuur

P4-K1 Maakt en test CNC-programma's
• P4-K1-W1 Bereidt het schrijven van CNC-programma's voor
• P4-K1-W2 Schrijft CNC-programma's voor materiaalbewerking en stelt CNC-machine in en af
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• P4-K1-W3 Test CNC-programma's
• P4-K1-W4 Voert CNC-bewerkingen uit
• P4-K1-W5 Administreert en archiveert productgegevens

P4-K2 Produceert onderdelen voor instrumenten
• P4-K2-W1 Bereidt het maken van onderdelen voor
• P4-K2-W2 Maakt onderdelen

P4-K3 Bouwt en test instrumenten
• P4-K3-W1 Bereidt het opbouwen en testen van instrumenten voor
• P4-K3-W2 Bouwt instrumenten op uit onderdelen
• P4-K3-W3 Test instrumenten
• P4-K3-W4 Levert instrumenten op

P4-K4 Ontwerpt prototypen
• P4-K4-W1 Analyseert productspecificaties
• P4-K4-W2 Maakt schetsen en ontwerpt prototypen
• P4-K4-W3 Bouwt het prototype
• P4-K4-W4 Test de functionaliteit van het prototype

Technicus engineering (25297) (4) Erkend 19-8-2019

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

Technicus mechatronica systemen (25344) (4) Erkend 19-8-2019

B1-K1 Vervaardigt elektrotechnische en mechatronische (deel)producten
• B1-K1-W1 Interpreteert informatie van de werklocatie en bereidt werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Vervaardigt elektrotechnische- en werktuigbouwkundige (deel)producten
• B1-K1-W3 Plaatst en controleert mechanische onderdelen
• B1-K1-W4 Sluit onderdelen en (deel)producten aan

B1-K2 Begeleidt en stuurt het werkproces
• B1-K2-W1 Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
• B1-K2-W2 Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
• B1-K2-W3 Bewaakt de voortgang van het ontwikkelproces
• B1-K2-W4 Onderhoudt contact met alle betrokken partijen
• B1-K2-W5 Instrueert en begeleidt minder ervaren collega's

B1-K3 Controleert en test elektrotechnische en mechatronische (deel) producten
• B1-K3-W1 Bereidt testwerkzaamheden voor
• B1-K3-W2 Controleert de aansluiting van mechatronische en elektrotechnische onderdelen
• B1-K3-W3 Assisteert bij het testen van installaties en producten
• B1-K3-W4 Administreert en archiveert productgegevens

P2-K1 Installeert en modificeert mechatronische (deel)producten
• P2-K1-W1 Verzamelt technisch mechanische informatie
• P2-K1-W2 Installeert machines en mechatronische producten
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• P2-K1-W3 Stelt af en regelt mechatronische producten in
• P2-K1-W4 Rondt de installatiewerkzaamheden af

P2-K2 Ontwerpt prototypes mechatronische producten
• P2-K2-W1 Verzamelt prijsgegevens en maakt een voorcalculatie
• P2-K2-W2 Stelt documentatiepakketten samen voor het ontwerp van mechatronische apparaat of machine
• P2-K2-W3 Assisteert bij het testen van prototypes van mechatronische producten

Allround operationeel technicus (25345) (4) Niet erkend 19-8-2019

B1-K1 Bedient en bewaakt installatie
• B1-K1-W1 Bereidt de werkzaamheden voor
• B1-K1-W2 Bedient installatie
• B1-K1-W3 Bewaakt de installatie
• B1-K1-W4 Verricht metingen en monstername
• B1-K1-W5 Lost storingen op

B1-K2 Onderhoudt en verricht werkzaamheden aan installatie
• B1-K2-W1 Test installatie
• B1-K2-W2 Bereidt onderhoudswerkzaamheden voor
• B1-K2-W3 Voert onderhoud en bijbehorende administratie uit

P2-K1 Begeleidt productiewerkzaamheden
• P2-K1-W1 Instrueert medewerkers
• P2-K1-W2 Begeleidt medewerkers

Werkvoorbereider installaties (25124) (4) Niet erkend 19-8-2019

B1-K1 Bereidt het werk/project voor
• B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
• B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
• B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen

P1-K1 Calculeert en stelt offertes op
• P1-K1-W1 Verzamelt en deelt technische informatie
• P1-K1-W2 Maakt calculaties
• P1-K1-W3 Stelt offertes op
• P1-K1-W4 Maakt nacalculaties

P1-K2 Begeleidt het installatieproject
• P1-K2-W1 Neemt deel aan werkoverleg
• P1-K2-W2 Ondersteunt projectleider
• P1-K2-W3 Stemt af met andere disciplines
• P1-K2-W4 Administreert en archiveert gegevens


