Een dossierbeheerder is een profiel wat binnen een boekhoud- of accountantskantoor werkzaam is. Het strikt opvolgen van het dossier van cliënteel is hier de belangrijkste
factor. BTW-aangiften opmaken, jaarbalansen opstellen
of fiscale-aangiften berekenen behoren dan tot de taken.
(Graduaatsopleiding Accountancy Assistent, Professionele
Bachelor in Bedrijfskunde, … )

Binnen een onderneming zijn altijd verschillende
belangrijke werknemers nodig die zorgen dat het
kantoor van de vrije beroeper blijft draaien.
Veel van deze medewerkers voeren taken uit waar
een zekere verantwoordelijkheid bij komt kijken. Het is
niet altijd even gemakkelijk, maar daarom niet minder
boeiend !
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INSPIRE

Een Office Manager heeft een veelzijdige functie binnen
de onderneming. Het mee-organiseren van de werking
binnen het kantoor, HR-ondersteuning bieden voor collega’s, medewerkers aansturen waar nodig, enz. Een Office
Manager is een veelzijdig profiel en eigenlijk de spilfiguur
van een onderneming. (Professionele Bachelor in Bedrijfskunde, Bedrijfsbeheer, Facility Management, Office
Management, …)
Bekijk de brochure van ‘Digitalisatie binnen het Vrije Beroep’ en ontdekt meteen hoe ICT-medewerkers noodzakelijk zijn binnen deze sector! Waar software een belangrijke rol speelt in de dagelijkse werking van een kantoor is
een kenner ter plaatse een absolute must!
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(Graduaatsopleiding Internet of Things, professionele
bachelor in de Toegepaste Informatica, academische bachelor en master in de Informatica, …)
Heb je altijd graag met dieren willen werken maar wil je
liever geen dierenarts worden? Dan is een opleiding tot
dierenartsassistent misschien wel meer jouw ding? Je
bent verantwoordelijk voor het algemeen reilen en zeilen
binnen de praktijk. Maar evenzeer voor het verzorgen van
de dieren als het maken van röntgenfoto’s, echo’s en CTscans. (professionele bachelor in de Dierenzorg)
Een technisch tekenaar is de rechterhand van de architect-bouwexpert of de landmeter-expert. Dit profiel kent
meer van BIM (Bouwinformatie Model) dan de architecten
en landmeter-experten zelf. Berekenen hoeveel beton of
staal in een gebouw zal komen? Dit weet de technisch
tekenaar of BIM-modelleur in een handomdraai te berekenen aan de hand van de juiste software. (Graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen, professionele Bachelor
in de Toegepaste Architectuur, BIM-modelleur (opleiding
VDAB), …)

ZIE JE, HELEMAAL NIET
SAAI DIE VRIJE BEROEPEN!
Werd je interesse gewekt? Gebruik je talent en start na
je opleiding in de sector van het Vrije Beroep!
Want iedere ondernemer zoekt naar gepassioneerde
medewerkers!
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