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Je uitslag
Hieronder zie je een gra sche weergave van jouw voorkeuren voor de verschillende

werkgebieden. Hoe verder de rode stip naar rechts in de balk staat, hoe vaker je in de

vragenlijst hebt aangegeven dat je het werk dat bij deze werkgebieden hoort leuk vindt.

Uit de door jou ingevulde vragenlijst komt naar voren dat het werkgebied 'Werken met

klanten' het beste bij je past. Daarna komt 'Bez org werk' en als derde komt

'Schoonmaken (binnen)'.
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Bijlage I: Overzicht
werkgebieden
Fabriekswerk (licht) In een fabriek of werkhal kleinere onderdelen monteren. Bijvoorbeeld

voor telefoons, computers en schoenen.

Fabriekswerk

(z waar)

In een fabriek of werkhal (zwaardere) grote onderdelen monteren.

Bijvoorbeeld voor meubels of fietsen.

Schoonmaken

(buiten)

In de buitenlucht schoonmaken. Bijvoorbeeld glazenwassen en

straatvegen.

Schoonmaken

(binnen)

In besloten ruimtes schoonmaken. Bijvoorbeeld kantoren

schoonmaken of bij mensen thuis schoonmaken.

Groenvoorz iening Het onderhouden van alles dat groen is zoals gras, planten, tuinen,

bossen en parken.

Toez icht houden Het controleren van gedrag van anderen en het bewaken van de

veiligheid in een bepaalde omgeving of situatie, bijvoorbeeld als

bewaker in een parkeergarage of winkel.

Verbouwen/klussen Het verrichten van kluswerk zoals slopen, metselen, verven en

timmeren.

Catering Het werken in een keuken en/of kantine om eten te bereiden en uit

te stallen.

Werken met

klanten

Het omgaan met klanten in een winkel of bedrijf. Bijvoorbeeld klanten

te woord staan, verkopen en afrekenen.

Kantoorwerk Het werken op een kantoor en eenvoudige administratieve taken

verrichten. Bijvoorbeeld brieven schrijven, met computers werken,

post rondbrengen en archiveren.

Conf ectiewerk Het verstellen, maken en verzorgen van kleding (en stoffen).

Bez org werk Het rondbrengen van pakketten, eten of andere bestellingen.
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(Hier jouw bedrijfsnaam)
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