Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Germefa B.V. in Alkmaar

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

Germefa B.V.

Leerbedrijf ID

100311136

KvK-vestigingsnummer

37042526

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Erkend tot en met 22-04-2020
Informatie opgehaald op: 15-11-2017

Uw opleidingsmogelijkheden
Entree

Status

Van

Erkend

04-05-1999

Allround verspaner

Erkend

04-05-1999

Bewerkt materialen
• Bereidt materiaal bewerkingen voor
• Maakt de machine productiegereed
• Voert materiaal bewerkingen uit.
• Meet en controleert het eigen werk
• Rondt materiaal bewerkingen af
• Onderhoudt apparatuur
Maakt en test CNC-programma's
• Bereidt het schrijven van CNC-programma voor
• Schrijft CNC-programma's voor materiaalbewerking en stelt CNC-machines in en af
• Test CNC-programma's voor materiaalbewerking
• Voert CNC-bewerkingen uit
• Administreert en archiveert productgegevens
Tekenaar werktuigkundige installaties

Erkend

04-05-1999

Tekent een product of installatie
• Verzamelt informatie voor het tekenen t.b.v. technische producten en installaties
• Maakt tekeningen
• Stelt materiaaloverzichten op
• Rondt werkzaamheden af
Maakt installatietekeningen
• Verzamelt informatie ten behoeve van het maken werktuigkundige installatietekeningen
• Werkt werktuigkundige installatieontwerpen uit en stemt ze af
Verspaner

Erkend

04-05-1999

Assistent installatie- en constructietechniek
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
Doet eenvoudig metaal-, installatie- en/of elektrotechnisch werk
• Zorgt voor een veilige werkplek
• Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten
• Ondersteunt bij installatie- of constructiewerkzaamheden
• Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert afval af
Techniek en procesindustrie

Bewerkt materialen
• Bereidt materiaal bewerkingen voor
• Maakt de machine productiegereed
• Voert materiaal bewerkingen uit.
• Meet en controleert het eigen werk
• Rondt materiaal bewerkingen af
• Onderhoudt apparatuur

Bron: SBB

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend
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