Iets met….
Hieronder vind je een lijst met allerlei onderwerpen en beroepen die bij dat onderwerp
passen. Pak een markeerstift, nestel jezelf relaxed aan de keukentafel en loop deze
opdracht eens door. Markeer welke onderwerpen jou aanspreken, maar markeer ook
beroepen die jou interesseren of waar je meer van wilt weten.
Op https://www.jobpersonality.com/beroepenzoeker kun je informatie vinden over allerlei
soorten beroepen (bij ‘zoek op trefwoord’).
Biologie
Bacterioloog, biologisch dynamisch tuinder, bioloog, bloemenkweker, boomchirurg,
dierenarts, dierenartsassistente, diëtist, hovenier, huisarts, jachtopzichter, laborant,
milieuonderzoeker, tropisch landbouwdeskundige, verpleger.
Computers
Applicatiebeheerder, bedrijfskundig informaticus, computeroperator, docent informatica,
help-desk medewerker, informatieanalist, multimedia vormgever, netwerkbeheerder,
programmeur, telematicatechnicus, verkoper computers.
Dieren
Beleidsmedewerker dierentuin, bioloog, dier-en veehouder, dierenpensionhouder, ecoloog,
hondentrimmer, jachtopzichter, manegehouder, medewerker Wereld Natuurfonds,
medewerker Dier-/of natuurorganisatie, paardrij-instructeur, varkensfokker.
Economie
Accountant, accountmanager, autohandelaar, belastingadviseur, beleggingsadviseur,
commercieel medewerker bij een bank, controller, econoom, marketing manager,
marktonderzoeker, salespromotor, verkoopmanager, winkelier.
Horeca
Bedrijfsleider pizzaketen, caféhouder, hotelmanager, groothandelaar horeca en
keukenapparatuur, hotelhouder, inkoper voeding en dranken, kantinebeheerder, kok,
ober/kelner, sommelier (ober met veel verstand van wijn)
Hulpverlening/dienstverlening
Ambulancemedewerker, verpleegkundige, ouderenwelzijnswerker, beroepskeuzeadviseur,
creatief therapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog.
Kantoor
Accountant, administrateur, belastingadviseur, bestuursambtenaar, boekhouder, calculator,
controller, copywriter, corrector, directiesecretaresse, econometrist, econoom,
geschiedkundige, jurist, logistiek stafmedewerker, medewerker Centrum Werk & Inkomen,
medewerker kwaliteit (ISO certificering), medewerker verzekeringen, notaris,
personeelsfunctionaris, redactioneel medewerker, sociaal juridisch medewerker, statisticus,
tekstschrijver, vertaler

Kinderen
Leidinggevende crèche, ergotherapeut, gezinshulp, groepsleider verstandelijk beperkten,
jeugdwelzijnswerker, kinderpsycholoog, kinderverpleegkundige, maatschappelijk werker
voor kinderen, leraar basisonderwijs, gymnastiekleraar, logopedist, leraar middelbaar
onderwijs, pedagoog, sociaal pedagogisch werker, speltherapeut.

Leidinggeven
Aannemer bouwbedrijf, bedrijfsleider meubelzaak, begrafenisondernemer, beroepsofficier bij
de landmacht, chef-kok restaurant, directeur bank, gemeentesecretaris, paardrij-instructeur,
personeelschef, projectleider bouw, manager autobedrijf.
Milieu
Agent bij de milieupolitie, beleidsmedewerker Rijkswaterstaat, biologisch dynamisch tuinder,
epidemioloog, medewerker Greenpeace, medewerker waterzuivering, milieu-inspecteur,
milieubioloog, milieukundige, milieuvoorlichter, proces en milieutechnoloog, projectleider
bodemsanering, wetenschappelijk onderzoeker milieu.
Mode en creativiteit
Binnenhuisarchitect, fotomodel, inkoper kleding en textiel, kapper, kleurenadviseur,
modeverkoper, modeontwerper, stylist, interieurstylist.
Onderzoeken
Bedrijfskundig onderzoeker, bioloog, geschiedkundig onderzoeker, kernfysicus, keurmeester
van waren, klimaatdeskundige, kunsthistoricus, kwaliteitsanalist, levensmiddelentechnoloog, literatuuronderzoeker, marktonderzoeker, materiaalkundige, medisch
onderzoeker, milieu onderzoeker, natuurkundig onderzoeker, psychologisch onderzoeker,
statisticus, sterrenkundige, taalkundig onderzoeker.
Plannen en organiseren
Directiesecretaresse, hoofd huishoudelijke dienst, hoofd klantenservice, hotelhouder,
intercedent, logistiek manager, manager bungalow- of recreatiepark, organisator festivals
projectleider schoonmaakbedrijf, recreatie-activiteitenbegeleider, regisseur, reisorganisator,
restaurantmanager, roostermaker, supermarktmanager, vestigingsmanager uitzendbureau,
organisator internationale events.
Planten
Beheerder bos- en natuurterrein, bioloog, bloemenkweker, bloemist, boomchirurg,
boomkweker, bosbouwkundig onderzoeker, hovenier, plantenteeltkundige, tomatenkweker,
tropisch landbouwkundige, tuinarchitect, tuinman, tuin- en landschapsinrichter.
Reizen
Fotojournalist, hostess, maritiem officier, mode-inkoper, recreatieleider, reisbegeleider,
touroperator, wijninkoper.
Sport
Ambtenaar sportzaken, sportdocent, in- of verkoper turntoestellen, medewerker ,
fitnesscentrum, recreatieleider, sport- en bewegingsleider, sportfotograaf, sportinstructeur,
voetbaltrainer, zweminstructeur, organisator sportevenementen, lifestylecoach.
Talen
Corrector, docent taal, hostess, journalist, medewerker public relations, Neerlandicus,
recreatieleider, redactioneel medewerker, secretaresse (Europees), taalkundige, toeristisch
gids, tolk/vertaler, wijninkoper.

Techniek
Architect, bouwkundig tekenaar, computertechnicus, drukker, elektricien,
kunststoftechnoloog, levensmiddelentechnoloog, meubelmaker
Motorvoertuigentechnicus, stedenbouwkundige, storingsmonteur, werktuigbouwkundige.
Tekenen
Architect, binnenhuisarchitect, CAD tekenaar, decorontwerper, grafisch ontwerper, grafisch
vormgever, illustrator, industrieel vormgever, ontwerper zeiljachten, patroontekenaar mode
reclametekenaar, tekenleraar, tuinarchitect.
Verkopen
Autohandelaar, beleggingsadviseur, bloemist, boekhandelaar, commercieel medewerker bij
een bank, exporteur groente en fruit, hypotheekadviseur, juwelier, kledingverkoper,
makelaar onroerend goed, marktonderzoeker, modeverkoper, verkoopleider,
vertegenwoordiger, wijninkoper, winkelier, winkelverkoper.
Verzorgen
Activiteitenbegeleider, ouderenbegeleider, fysiotherapeut, geestelijk verzorger/pastoraal
werker, gezinstherapeut-/begeleider, huidtherapeut, kinderverpleegkundige, masseur,
mondhygiënist(e), stewardess, verloskundige, verpleegkundige intensive care.
Voeding
Bedrijfsleider supermarkt, biotechnologisch analist, cateringmanager, diëtist, keurmeester
van waren, procesoperator zuivel, restaurantkok, voedingsmiddelentechnoloog, fooddesigner.
Wiskunde
Computertechnicus, econometrist, informaticus, leraar wiskunde, statisticus,
systeembeheerder, wiskundige

Dit is mijn top 3 ‘ Iets-met-onderwerpen’:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….

