Onderzoeken

Werkblad LoopbaanIMPULS

Arbeidsgebieden
❑ Voeding

Werkzaamheden in de landbouw, voedselindustrie, genotsmiddelenindustrie,
horeca. Het gaat om productie, verpakking, bereiding, verkoop. Voeding heeft
ook sociale functie (etentjes) en mensen laten er mee zien wie ze zijn.

❑ Gebouwen

Heeft betrekking op bouw, inrichting en onderhoud van gebouwen voor
wonen en werken. Gaat om ontwerpen, bouwen, verkopen, financieren,
inrichten, schoonmaken, bewaken, slopen. Opdrachtgevers binnen dit
vakgebied zijn gemeentes, commerciële ingenieursbureaus en aannemers.

❑ Kleding

Werk in de kleding-, schoenen- en accessoires industrie. Vervaardigen,
ontwerpen, verkopen, stylen, adviseren, vervoeren, reinigen. Kleding heeft
naast een beschermende ook een sociale functie.

❑ Gezondheid en
zorg

Geneeskundig en verzorgend: voorlichting, preventie, behandeling,
begeleiding bij lichamelijke en geestelijke problemen. Alternatieve
geneeswijzen, apparatuur en hulpmiddelen, tandartsbehandeling,
kinderopvang, logopedie, thuiszorg, medisch centrum, ziekenhuis,
geneesmiddelenindustrie, schoonheidssalon, psychiater, kapper, jeugdzorg,
verslavingszorg, ouderenzorg, arbodiensten, arts, verpleegkundige, patiënten
administrateur, apothekersassistent, gezinscoach, gedragstherapeut

❑ Natuurlijke
omgeving

Natuurlijke omgeving wordt bedacht, aangelegd, verzorgd en in stand
gehouden. Onderhoud en bescherming van milieu, kweken en verzorgen
tuin- en kamerplanten, professioneel omgaan met huisdieren.
Milieudeskundige, dierenarts, bloembollenkweker, hovenier, dierenwinkel.

❑ Energie en
grondstoffen

Gericht op winning, productie en verwerking en levering van grondstoffen en
energie. Verwerken van ruwe materialen en grondstoffen.
Grondstoffentechnoloog, oliedriller, raffinageoperator, offshore technicus

❑ Gebruiksvoorwerpen
en apparaten

(in)direct bezig zijn met gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, machines en
apparatuur voor thuis en op het werk. Productie, onderhoud, vormgeven,
reparatie, controles, vervoeren, marktonderzoek, pottenbakken.
Klokkenmaker, instrumentenmaker, kantoormachinemonteur,
werktuigbouwkundige.

❑ Infrastructuur en
transport

Heeft betrekking op het vervoer van mensen en goederen (openbaar vervoer,
fiets, transport, taxi) en werkzaamheden die dit mogelijk maken (weg- en
waterbouw, spoor- en brugbouw, auto-industrie, luchtvaart, scheepsbouw,
telefoon- en pijpleidingen, keuringen) Bootsman, piloot, buschauffeur,
wegenwacht.

❑ Informatie en
communicatie

Gaat om het verzamelen en verwerken van gegevens, het plaatsen
informatie op ‘informatiedragers’ en het transporteren van informatie naar
mensen en organisaties. Bibliotheek, uitgeverij, softwarebedrijf, vertaalwerk,
openbare voorlichting, radio en tv, internet, post, telecommunicatie, grafische
sector, reclame, meet- en regeltechniek. Documentalist, uitgever, postbode,
woordvoerder, communicatiemedewerker.
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❑ Opvoeding en
onderwijs

Gaat over leren, kennisoverdracht- en verspreiding door crèches,
jongerenwerk, opleidingen, opvoedkundige bureaus, controle op
onderwijskwaliteit, ontwikkelen leermaterialen, schooladviesdiensten.

❑ Staat en veiligheid

Gaat om veiligheid op straat (in het verkeer en tegen criminelen) en van
bezittingen (zekerheid bij werkloosheid, toezicht op sociale wetten). Gaat om
land-, lucht en zeemacht, politie, justitie, verzekeringswezen, belastingdienst,
notariskantoren. De overheid stelt regels en bepaalt waar snelwegen, havens
ed worden aangelegd en neet maatregelen om de werkgelegenheid te
bevorderen. Griffier, beveiligingsbeambte, beleidsmedewerker,
belastingconsulent.

❑ Kunst, cultuur
en wetenschap

Mensen houden zich bezig met kunst (literatuur, muziek, dans, beeldende
kunst), met wetenschappelijk onderzoek (psychologie, meteologie) en
cultureel erfgoed. Wetenschap levert kennis op mbt primaire levensbehoeften
en mbt het vergemakkelijken van het leven en andere doeleinden.
Kunstenaar, conservator, galeriehouder, wetenschappelijk medewerker.

❑ Arbeid en economie

Geld en arbeid staan centraal. Mensen werken er aan om financiële
transacties soepel te laten verlopen (inkoop grondstoffen en voorraden, bouw
of aankoop bedrijfspand, salarissen, sparen), en zorgen dat vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt bij elkaar worden gebracht. Arbeidsbemiddeling,
bankwezen, effectenhandelaar, loopbaanbegeleider.

❑ Recreatie

Werkzaamheden die gericht zijn op ontspanning bieden aan mensen. Gaat
om verkopen en organiseren van reizen, leveren van hobbymateriaal,
organiseren van sportevenementen, belangenbehartiging van reizigers en
controleren van veiligheid.
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