Bedrijf

Boswolf B.V.

Leerbedrijf ID

100682524

KvK-vestigingsnummer

81305737

Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.
(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
Uw erkenningsoverzicht
Informatie opgehaald op: 12-04-2021
Uw opleidingsmogelijkheden

Status

Datum

Mediaredactiemedewerker (25200) (4)

Erkend

11-4-2021

Erkend

11-4-2021

B1-K1 Voorbereiden opdracht en organiseren werk
• B1-K1-W1 Opdracht bespreken met interne of externe opdrachtgever
• B1-K1-W2 Plannen en organiseren van werkzaamheden
• B1-K1-W3 Onderzoeken van (online) media mogelijkheden
• B1-K1-W4 Verzamelen van content en/of informatie
• B1-K1-W5 Voorbereiden van interviews en opnames
B1-K2 Maken en bewerken van content
• B1-K2-W1 Maken van opname
• B1-K2-W2 Afnemen van interviews
• B1-K2-W3 Schrijven en controleren van tekstberichten
• B1-K2-W4 Bewerken van content
B1-K3 Publiceren en beheren van content
• B1-K3-W1 Content presenteren en/of publiceren
• B1-K3-W2 Actueel houden en beheren van web content
• B1-K3-W3 Archiveren van content
Mediavormgever (25633) (4)
B1-K1 Ontwikkelt crossmediale (vormgeef)oplossingen
• B1-K1-W1 Onderzoekt data/gegevens en vormt zich gaandeweg een beeld van de context
• B1-K1-W2 Formuleert de voorlopige en definitieve mediavraag van de klant
• B1-K1-W3 Voert de dialoog over duiding en vertaling van de input
• B1-K1-W4 Informeert en betrekt belanghebbenden op verschillende momenten in het crossmediale ontwikkeltraject
• B1-K1-W5 Maakt prototypes voor de vormgeving van crossmediale toepassingen in verschillende fasen van het ontwikkelproces
• B1-K1-W6 Realiseert de vormgeving voor crossmediale toepassingen
• B1-K1-W7 Voert projectmatige werkzaamheden uit
B1-K2 Positioneert en profileert zich in de markt
• B1-K2-W1 Maakt een persoonlijk portfolio
• B1-K2-W2 Participeert in relevant netwerk (communicatief en commercieel)
Software developer (25604) (4)

Erkend

11-4-2021

Niet erkend

31-3-2021

B1-K1 Realiseert software
• B1-K1-W1 Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
• B1-K1-W2 Ontwerpt software
• B1-K1-W3 Realiseert (onderdelen van) software
• B1-K1-W4 Test software
• B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor de software
B1-K2 Werkt in een ontwikkelteam
• B1-K2-W1 Voert overleg
• B1-K2-W2 Presenteert het opgeleverde werk
• B1-K2-W3 Reflecteert op het werk
Medewerker marketing en communicatie (25148) (4)
B1-K1 Assisteert bij opstellen operationele plannen ter uitwerking marketing- en communicatiebeleid
• B1-K1-W1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze
• B1-K1-W2 Doet voorstellen voor een operationeel plan
• B1-K1-W3 Werkt een operationeel plan uit
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• B1-K1-W4 Becommentarieert en actualiseert operationele plannen

Status

Datum

B1-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
• B1-K2-W1 Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
• B1-K2-W2 Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W3 Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W4 Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W5 Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
• B1-K2-W6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal
• B1-K2-W7 Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website
P1-K1 Assisteert bij het onderzoeken van de markt
• P1-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de markt
• P1-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
• P1-K1-W3 Zet marktonderzoeken op
• P1-K1-W4 Voert marktonderzoeken uit
P1-K2 Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie
• P1-K2-W1 Redigeert aangeleverde teksten
• P1-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden
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