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Lees verder ➡
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1  Als ik het werk van mijn gewenste beroep doe, heb ik de volgende taken:

  

2  Dit gewenste beroep heeft de volgende werkomstandigheden:

 Je werkt in een team.     

 Je hebt altijd dezelfde werktijden.   

 Je verdient veel geld.     

 Je draagt een uniform of werkkleding.   

 Je moet ver reizen.     

 Je werkt op één plaats.     

 Je werkt met machines of materialen.   

 Het is gevaarlijk werk.     

 Je doet lichamelijk werk.     

 Je werkt buiten.      

 Je hebt (soms) nachtdiensten of avonddiensten.   

 Je werkt (soms) in het weekend.    

 Er zijn nog andere werkomstandigheden bij dit gewenste beroep: 

Deze werkomstandigheden passen bij mij:  

   ja       nee
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3  Dit werk stelt speciale eisen aan mij. Voor dit werk moet ik:

  Een rijbewijs hebben

  Goed andere talen spreken 

  Sportief of sterk zijn

  Een zwemdiploma hebben

  Er zijn nog andere speciale eisen bij dit gewenste beroep: 

Deze eisen passen bij mij:

   ja       nee

Als ik dit werk wil doen, dan moet ik nog werken aan de volgende speciale eisen:

4  Dit werk past bij mijn persoonlijke omstandigheden:

  Bij mijn thuissituatie

  Bij mijn gezondheid    

  Bij mijn leeftijd     

  Bij mijn motivatie    

  Bij mijn woonplaats    

  Ik heb nog andere persoonlijke omstandigheden: 

Ik kan mijn persoonlijke omstandigheden veranderen voor het gewenste beroep:

  Ja, want:

  Nee, want:
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