Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Hans Eek Infrawerken B.V. in Rossum Gld
als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om
stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

André Timmermans
algemeen directeur

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding
met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

Bedrijf

Hans Eek Infrawerken B.V.

Leerbedrijf ID

100323104

KvK-vestigingsnummer

52813657

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 13-07-2020
Informatie opgehaald op: 18-05-2017

Uw opleidingsmogelijkheden
Techniek en procesindustrie

Status

Van

Eerste monteur datadistributie

Erkend

01-08-2012

Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten
• Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten werklocatie
• Graven van sleuven en putten
• Aanleggen en monteren van distributienetten
• Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde distributienet
• Afronden en administreren aanleg- en montagewerkzaamheden
Verrichten van werkzaamheden aan datanetwerken en in bedrijf stellen
• Voorbereiden van werkzaamheden in datanetwerken
• Monteren van installaties en componenten
• In bedrijf stellen van datanetwerken
• Administreren en afronden van werkzaamheden
Onderhouden van en verhelpen van storingen in datadistributienetten
• Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden
• Lokaliseren en analyseren storingen in datanetwerken
• Onderhouden, vervangen en repareren van onderdelen in datanetten
• Gebruiksklaar maken van onderhouden/gerepareerde transport- en distributienetten
• Administreren en afronden onderhoud- en storingswerkzaamheden
Organiseren van uit te voeren werk
• Verdelen van uit te voeren werk en geven van instructies
• Begeleiden van uit te voeren werk
• Bewaken van de voortgang van uit te voeren werk
Monteur datadistributie

Erkend

01-08-2012

Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten
• Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten werklocatie
• Graven van sleuven en putten
• Aanleggen en monteren van distributienetten
• Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde distributienet
• Afronden en administreren aanleg- en montage werkzaamheden
Onderhouden van en verhelpen van storingen in datadistributienetten
• Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden
• Lokaliseren van storingen in wijknetten
• Onderhouden, vervangen en repareren van onderdelen van datanetten
• Gebruiksklaar maken van onderhouden/gerepareerde datanetten
• Administreren en afronden onderhoud- en storingswerkzaamheden

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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