Werkvoorbereider
meubelindustrie/(scheeps)
interieurbouw (bol)
Tot in de puntjes voorbereid
begeleiden | creatieve technische ideeën bedenken | digitaal werken |
makkelijk in de omgang | nieuwsgierig naar nieuwe technieken | organiseren |
plannen | structuur | verrassende oplossingen zoeken | zelfstandig
Jij wil de hele dag werken met hout. Dan ben je bij Summa Wonen& Design aan
het juiste adres. Je start deze opleiding met een algemeen deel waar je de basis
leert als meubelmaker en interieurbouwer. Je leert bijvoorbeeld machinaal
houtbewerken, materialenleer en constructieleer. Ook leer je technische
tekeningen maken op een computer. Vervolgens kies je gaande de opleiding
waarvan jij meer wil leren. Je kunt bijvoorbeeld leren om meubels te ontwerpen
en als creatief vakman je eigen creaties te maken. Je kunt kiezen voor lessen in
leidinggeven of ondernemen, of meer richting werkvoorbereiding gaan.Als
werkvoorbereider bereid je projecten tot in de puntjes voor. Je maakt duidelijke
werktekeningen, koopt materialen in en berekent de kosten. Met jouw planning
en begeleiding kunnen anderen aan het werk. Ze weten wat ze moeten maken en
hoe ze dat moeten doen.
De projecten waar je aan werkt zijn heel verschillend. Je maakt bijvoorbeeld
keuken- of badkamerkasten. Of je zorgt voor meubels voor woningen en kantoren.
Zelfs de meubels in je favoriete kroeg kunnen van jou komen! Voor elke opdracht
overleg je veel met de klant en je collega’s.
Tijdens de opleiding leer je eerst allerlei meubels en inrichtingen maken. Daarna
kies je wat het best bij jou past. Werk je het liefst aan meubel- en
interieurprojecten? Aan nieuwbouw- of renovatieprojecten? Of wil je aan het
werk bij een werkplaats voor scheepsinterieur? Wat je ook kiest, jij zorgt altijd
voor een topresultaat!

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
25% stage
75% school
Crebo: 25020

Interessegebied(en)
Bouwen, Wonen en Interieur

Summa Wonen & Design
De Run 4250, Veldhoven
('techniekHuys)

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)
interieurbouw (bol)
Wat word je?
Als werkvoorbereider
meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw ga je aan de slag bij
een timmerbedrijf, een meubel-, scheeps- of
interieurbedrijf. Of je werkt bij een aannemer met een
timmerwerkplaats. Bij deze bedrijven heb je goede
mogelijkheden om door te groeien naar leidinggevende en
commerciële functies. Denk aan projectleider,
productontwikkelaar, hoofd afdeling werkvoorbereiding of
hoofd afdeling inkoop. Je kunt ook doorstromen naar een
hbo-opleiding, bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde of
Bouwkunde.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt een aantal weken lessen op school en loopt
vervolgens een aantal weken stage.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
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blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst waar je de
school leert kennen en we kijken of deze opleiding bij je
past.

