
Cross reference overzicht voor optimale programmering van onderwijs
Een analyse door Edufocus

Commercieel medewerker (crebo 25874) Consulent commerciële arbeidsbemiddeling (crebo 25875)

B1-K1 Onderzoekt de customer journey B1-K1 Onderzoekt de customer journey

B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart

B1-K1-W2 Analyseert de customer journey B1-K1-W2 Analyseert de customer journey

B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen

B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart

B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking

B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten

B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften

B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit

B1-K2-W3 Voert webcare uit B1-K2-W3 Voert webcare uit

P1-K1 Voert een commercieel traject uit P2-K2 Verricht commerciële, netwerk- en acquisitieactiviteiten

P1-K1-W1 Bereidt een commercieel traject voor

P1-K1-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten P2-K2-W3 Verwerft nieuwe opdrachten en opdrachtgevers

P1-K1-W3 Presenteert en profileert het commerciële aanbod van de onderneming P2-K2-W2 Promoot en profileert de flexonderneming

P1-K1-W4 Voert een verkoopgesprek

P1-K1-W5 Doet klanten een commercieel aanbod

P1-K1-W6 Verzorgt het interne ordertraject

P1-K1-W7 Voert aftersales uit P2-K2-W4 Voert aftersales uit

P2-K2-W1 Voert accountanalyses uit

P2-K1 Werft, matcht en begeleidt kandidaten

P2-K1-W1 Werft kandidaten

P2-K1-W2 Matcht kandidaten en vacatures

P2-K1-W3 Begeleidt kandidaten in een sollicitatieprocedure

P2-K1-W4 Informeert en adviseert flexwerkers en opdrachtgevers

P2-K1-W5 Verricht administratieve werkzaamheden

Legenda:

Groen = 100% overeenkomst met werkprocessen uit andere basis-/profieldelen

Oranje = Veel gelijkenis met werkprocessen uit een ander uitstroomprofiel

Blauw = Uniek voor het betreffende uitstroomprofiel
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Cross reference overzicht voor optimale programmering van onderwijs
Een analyse door Edufocus

E-commerce specialist (crebo 25876) Junior accountmanager (crebo 25877)

B1-K1 Onderzoekt de customer journey B1-K1 Onderzoekt de customer journey

B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart

B1-K1-W2 Analyseert de customer journey B1-K1-W2 Analyseert de customer journey

B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen

B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart

B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking

B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten

B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften

B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit

B1-K2-W3 Voert webcare uit B1-K2-W3 Voert webcare uit

P4-K2 Voert een commercieel traject uit

P4-K2-W1 Bereidt een commercieel traject voor

P4-K2-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten

P4-K2-W3 Voert een verkoopgesprek

P4-K2-W4 Doet klanten een commercieel aanbod

P4-K2-W5 Verzorgt het interne ordertraject

P4-K2-W6 Voert aftersales uit

P4-K1 Voert het accountmanagement uit en beheert relaties

P4-K1-W1 Voert accountanalyses uit

P4-K1-W2 Stelt een accountplan op

P4-K1-W3 Coördineert het uitvoeren van een accountplan

P4-K1-W4 Evalueert een accountplan

P4-K1-W5 Bouw en onderhoudt een relatienetwerk

P3-K1 Evalueert data en doet verbetervoorstellen voor de digitale customer journey

P3-K1-W1 Test en monitort online kanalen

P3-K1-W2 Verzamelt commerciële data en geeft er betekenis aan

P3-K1-W3 Adviseert over het verhogen van de conversie

P3-K1-W4 Geeft vorm aan inhoudelijke verbetervoorstellen voor online kanalen

P3-K1-W5 Participeert in netwerken

P3-K2 Voert digitale operationele activiteiten uit

P3-K2-W1 Plant en bewaakt uit te voeren digitale werkzaamheden

P3-K2-W2 Ontwikkelt online content

P3-K2-W3 Plaatst en beheert content

P3-K2-W4 Evalueert webcare-activiteiten en doet verbetervoorstellen

Legenda:

Groen = 100% overeenkomst met werkprocessen uit andere basis-/profieldelen

Oranje = Veel gelijkenis met werkprocessen uit een ander uitstroomprofiel

Blauw = Uniek voor het betreffende uitstroomprofiel
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Cross reference overzicht voor optimale programmering van onderwijs
Een analyse door Edufocus

Junior manager groothandel (crebo 25878) Junior manager internationale handel (crebo 25879)

B1-K1 Onderzoekt de customer journey B1-K1 Onderzoekt de customer journey

B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart B1-K1-W1 Brengt de marktpositie van de onderneming in kaart

B1-K1-W2 Analyseert de customer journey B1-K1-W2 Analyseert de customer journey

B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen B1-K1-W3 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar commerciële kansen

B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart B1-K1-W4 Brengt het commerciële aanbod van de onderneming in kaart

B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor verkoop, marketing en/of marktbewerking

B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten

B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften B1-K2-W1 Inventariseert wensen en behoeften

B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit B1-K2-W2 Voert marketing- en communicatie-activiteiten uit

B1-K2-W3 Voert webcare uit B1-K2-W3 Voert webcare uit

P5-K3 Voert een commercieel traject uit P6-K3 Voert een commercieel traject uit

P5-K3-W1 Bereidt een commercieel traject voor P6-K3-W1 Bereidt een commercieel traject voor

P5-K3-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten P6-K3-W2 Acquireert klanten en/of opdrachten

P5-K3-W3 Voert een verkoopgesprek P6-K3-W3 Voert een verkoopgesprek

P5-K3-W4 Doet klanten een commercieel aanbod P6-K3-W4 Doet klanten een commercieel aanbod

P5-K3-W5 Verzorgt het interne ordertraject P6-K3-W5 Verzorgt het interne ordertraject

P5-K3-W6 Bereidt de inkoop voor

P5-K3-W7 Voert aftersales uit P6-K3-W6 Voert aftersales uit

P5-K1 Geef tactisch input voor het vestigingsbeleid P6-K2 Beheert relaties en draagt bij aan het uitvoeren van accountplannen

P5-K1-W1 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar groeimogelijkheden voor de vestiging

P6-K2-W2 Voert accountanalyses uit

P5-K1-W2 Levert input voor een vestigingsplan P6-K2-W4 Doet verbetervoorstellen voor een accountplan

P5-K1-W3 Bewaakt een omzet- en kostenplan P6-K2-W3 Bewaakt de voortgang van een accountplan

P5-K1-W4 Presenteert en profileert de vestiging in netwerken P6-K2-W1 Bouwt en onderhoudt een internationaal relatienetwerk

P5-K2 Coördineert operationele processen en werkzaamheden

P5-K2-W1 Draagt bij aan het evalueren van het uitgevoerde vestigingsbeleid

P5-K2-W2 Informeert collega's over trends, bedrijfsvoering en visie

P5-K2-W3 Adviseert over de personeelsbehoefte

P5-K2-W4 Plant en verdeelt de werkzaamheden

P5-K2-W5 Coördineert de goederenstroom

P5-K2-W6 Coacht en ondersteunt collega's bij werkzaamheden

P6-K1 Verzorgt en optimaliseer import- en/of exportprocessen

P6-K1-W1 Brengt import- en/of exportprocessen in kaart

P6-K1-W2 Maakt een import- en/of exportplan

P6-K1-W3 Ondersteunt import- en/of exportprocessen

P6-K1-W4 Managet import-en/of exportdocumenten

P6-K1-W5 Managet orders en de verzending van goederen

P6-K1-W6 Ontwikkelt verbetervoorstellen voor import- en/of exportprocessen

Legenda:

Groen = 100% overeenkomst met werkprocessen uit andere basis-/profieldelen

Oranje = Veel gelijkenis met werkprocessen uit een ander uitstroomprofiel

Blauw = Uniek voor het betreffende uitstroomprofiel
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