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Loopbaanvelden Career Scan  

1. Administratieve en secretariële ondersteuning 

Personen die in dit werkveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of 

groepen door het opzetten en het beheren van de daarvoor benodigde administratie en het 

onderhouden van contacten, correspondentie en archivering. Voorbeeldfuncties zijn: 

administratief medewerker, archivaris, HR-ondersteuner, secretaresse, managementassistent 

en financiëel administrateur. 

Competenties: Voortgangsbewaking, besluitvaardigheid, samenwerken, organisatieloyaliteit, 

kwaliteitsgerichtheid 

Waarden:  Zekerheid, werk en privé 

Vakgebieden: Administratie & secretariaat, wet en regelgeving 

 

2. Advisering extern 

Personen die in dit werkveld werken, adviseren als organisatie-extern consultant over zaken 

op het gebied van algemeen beleid en management. Voorbeeldfuncties zijn: arbodeskundige, 

organisatie adviseur, belasting consulent, consulent leerling stelsel, inspecteur, adviseur 

verandermanagement, management consultant, beleidsadviseur en financieel adviseur. 

Competenties: Klantgerichtheid, oordeelsvorming, luisteren, overtuigingskracht, flexibel 

gedrag 

Waarden:  Deskundigheid en ondernemerschap 

Vakgebieden: Management & organisatie, economie en accountancy en financiën, 

personeel en organisatie, training en opleiding, communicatie en media, ICT  

3. Advisering intern 

Personen die in dit werkveld werken, adviseren vanuit een vakspecialistische discipline in 

dienst van een organisatie. Voorbeeldfuncties zijn: beleidsmedewerker,  HR-adviseur, 

stafmedewerker, bedrijfsjurist, veiligheidsfunctionaris, kwaliteitscoördinator, OR-lid en 

controller. 

Competenties: Probleemanalyse, oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, 

overtuigingskracht, samenwerken 

Waarden:  Deskundigheid en uitdaging  

Vakgebieden: Management & organisatie, economie en accountancy en financiën, 

personeel en organisatie, training en opleiding, communicatie en media, ICT 



Loopbaanvelden Career Scan 

© PiCompany BV, Utrecht 2009  2 

 

4. Algemeen management 

Personen die in dit werkveld werken, dragen de eindverantwoordelijkheid voor een 

onderneming of voor een business unit. Voorbeeldfuncties zijn: directeur, algemeen manager, 

rayon manager, afdelingshoofd, gemeentesecretaris en commandant. 

Competenties: Leidinggeven, coachen, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, visie, 

omgevingsbewustzijn, impact, resultaatgericht 

Waarden:  Management en uitdaging. 

Vakgebieden: Management & organisatie, economie en accountancy en financiën, wet en 

regelgeving 

 

5. Inkoop 

Personen die in dit werkveld werken, zijn verantwoordelijk voor het verantwoord inkopen van 

diensten en producten ten behoeve van een organisatie. Voorbeeldfuncties zijn: 

(strategisch)inkoper, medewerker aanbestedingen, inkoopmanager, medewerker inkoop en 

contractmanager. 

Competenties: Marktgerichtheid, oordeelsvorming, onderhandelen, vasthoudendheid, 

resultaatgericht  

Waarden:  Ondernemerschap en uitdaging 

Vakgebieden: Economie en accountancy en financiën, marketing & sales, distributie en 
logistiek, wet en regelgeving  

 

6. Klantenservice 

Personen die in dit werkveld werken, verlenen service aan externe klanten op basis van goed 

omschreven standaarden. Voorbeeldfuncties zijn: helpdesk medewerker, medewerker 

callcenter, frontoffice-medewerker, medewerker klantenservice, klachtenmanager, 

stewardess, ambtenaar burgerzaken en winkelmedewerker. 

Competenties: Klantgerichtheid, besluitvaardigheid, mondelinge communicatie, luisteren, 

aanpassingsvermogen 

Waarden:  Zekerheid en toewijding 

Vakgebieden: Administratie & secretariaat, communicatie en media, ICT  
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7. Marktonderzoek/ontwikkeling 

Personen die in dit werkveld werken, onderzoeken, ontwikkelen en realiseren product/markt 

combinaties. Voorbeeldfuncties zijn: marketeer, marketing manager en medewerker 

marketing, brand manager, productmanager, opiniepeiler, trendwatcher en data onderzoeker. 

Competenties: Marktgerichtheid, probleemanalyse, creativiteit, mondelinge presentatie, 

initiatief 

Waarden:  Deskundigheid en uitdaging 

Vakgebieden: Marketing & sales, communicatie en media, ICT, design en vormgeving 

 

8. Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfsmiddelen 

Personen die in dit werkveld werken, dragen bij aan een goed verloop van operationele 

processen, onderhoud van gebouwen en/of andere bedrijfsmiddelen binnen een organisatie. 

Voorbeeldfuncties zijn: medewerker operationele support, schoonmaker, wagenpark 

beheerder, technisch onderhoudsmedewerker, receptionist(e), conciërge en facility manager. 

Competenties:  Klantgerichtheid, samenwerken, inzet, discipline, kwaliteitsgerichtheid  

Waarden:  Toewijding en werk en privé 

Vakgebieden: Openbare orde en veiligheid, facility management  

 

9. Procesmanagement 

Personen die in dit werkveld werken, managen industriële of logistieke processen. 

Voorbeeldfuncties zijn: logistiek manager, werkvoorbereider, logistiek medewerker 

productiemanager, incidentmanager, releasemanager en procesoperator. 

Competenties: Plannen en organiseren, voortgangsbewaking, probleemanalyse, 

besluitvaardigheid, inzet  

Waarden:  Management en zelfstandigheid 

Vakgebieden: Productie en procestechnologie, distributie en logistiek, ICT 
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10. Vervaardiging & Productie 

Personen die in dit werkveld werken, produceren goederen en producten binnen een goed 

gedefinieerd productieproces. Voorbeeldfuncties zijn: repro-medewerker, installateur, 

kaakchirurg, laborant, dossierbehandelaar, hypotheekbeoordelaar en datatypist. 

Competenties: Samenwerken, aanpassingsvermogen, inzet, discipline, kwaliteitsgerichtheid 

Waarden:  Zekerheid en Werk en privé 

Vakgebieden: Productie en procestechnologie, ontwerp- en constructietechniek, ICT, 

openbare orde en veiligheid 

 

11. Projectmanagement 

Personen die in dit werkveld werken, managen projecten op basis van een goed gedefinieerd 

projectplan en projectstructuur. Voorbeeldfuncties zijn: projectmanager, projectleider, 

assistent projectleider en implementatiemanager. 

Competenties: Plannen en organiseren, voortgangsbewaking, besluitvaardigheid, 

samenwerken, resultaatgericht  

Waarden:  Deskundigheid en management 

Vakgebieden: Management & organisatie, administratie & secretariaat, economie en 

accountancy en financiën, wet en regelgeving  

 

12. Research en development 

Personen die in dit werkveld werken, verrichten onderzoek binnen een vakspecialistische 

discipline en ontwikkelen nieuwe producten of oplossingen. Voorbeeldfuncties zijn: 

medewerker R&D, business analist, functioneel ontwerper en productontwikkelaar. 

Competenties: Marktgerichtheid, probleemanalyse, creativiteit, mondelinge communicatie, 

zelfontwikkeling 

Waarden:  Deskundigheid en uitdaging 

Vakgebieden: Productie en procestechnologie, ontwerp- en constructietechnologie, ICT, 

design en vormgeving 
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13. Technisch specialisme 

Personen die in dit werkveld werken, vervaardigen producten of constructies vanuit een 

technologisch specialisme. Voorbeeldfuncties zijn: programmeur, technisch tekenaar, 

architect, geluidstechnicus, ingenieur, reparateur en calculator. 

Competenties: Probleemanalyse, oordeelsvorming, mondelinge communicatie, flexibel 

gedrag, kwaliteitsgerichtheid 

Waarden:  Deskundigheid en uitdaging 

Vakgebieden: Ontwerp- en constructietechniek, ICT 

 

14. Training, educatie en begeleiding 

Personen die in dit werkveld werken, leiden individuen en/of groepen op, begeleiden en/of 

trainen hen. Voorbeeldfuncties zijn: trainer, coach, cursistenbegeleider, sportinstructeur, 

zwemleraar, praktijkopleider en docent. 

 

Competenties: Coachen, groepsgericht leidinggeven, mondelinge communicatie, 

mondelinge presentatie, impact 

Waarden:  Toewijding en uitdaging 

Vakgebieden: Personeel en organisatie, training en opleiding, communicatie en media, ICT 

 

15. Verkoop en accountbeheer 

Personen die in dit werkveld werken, realiseren de verkoop van producten en diensten en 

dragen zorg voor het behoud van klanten voor verkoop in de toekomst. Voorbeeldfuncties zijn: 

accountmanager, commercieel binnendienstmedewerker, artsenbezoeker, makelaar en 

relatiebeheerder. 

Competenties: Ondernemerschap, netwerken, mondelinge communicatie, 

overtuigingskracht, inzet  

Waarden: Ondernemerschap en uitdaging 

Vakgebieden: Administratie & secretariaat, marketing & sales, communicatie en media, ICT 
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16. Voorlichting, communicatie en informatievoorziening 

Personen die in dit werkveld werken, informeren een breed publiek of een specifieke 

doelgroep door middel van presentaties, uitgaven, reclame-uitingen en audiovisuele middelen. 

Voorbeeldfuncties zijn: bedrijfsvoorlichter, journalist, woordvoerder, persvoorlichter en PR 

medewerker. 

Competenties: Probleemanalyse, oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, schriftelijke 

communicatie, initiatief 

Waarden:  Deskundigheid en zelfstandigheid 

Vakgebieden: Communicatie en media, ICT, design en vormgeving 

 

 

17. Zelfstandig ondernemerschap 

Personen die in dit werkveld werken, managen als eigenaar een kleine tot middelgrote 

zelfstandige onderneming. Voorbeeldfuncties zijn: directeur-eigenaar, restauranthouder, auto-

rijschoolhouder, aannemer, agrarisch ondernemer, apotheker, franchisenemer en winkelier. 

Competenties: Leidinggeven, ondernemerschap, netwerken, inzet, resultaatgericht 

Waarden: Zelfstandigheid en ondernemerschap 

Vakgebieden: Management & organisatie, administratie & secretariaat, economie en 

accountancy en financiën, marketing & sales, personeel en organisatie, ICT, openbare orde 

en veiligheid, wet en regelgeving  

 

18. Zelfstandige beroepsuitoefening 

Personen die in dit werkveld werken, verlenen voor eigen rekening en risico diensten op basis 

van een persoonlijke professionele expertise. Voorbeeldfuncties zijn: freelancer, zelfstandig 

consultant, zelfstandig artiest, importeur en ZZP’er. 

Competenties: Netwerken, organiseren van eigen werk, luisteren, initiatief, zelfontwikkeling 

Waarden:  Deskundigheid en ondernemerschap 

Vakgebieden: Administratie & secretariaat, ICT, wet en regelgeving 
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19. Zorg en medische begeleiding 

Personen die in dit werkveld werken, helpen, begeleiden en adviseren mensen op het gebied 

van gezondheid. Voorbeeldfuncties zijn: verpleegkundige, (huis)arts, bejaardenverzorger, 

fysiotherapeut, bedrijfspsycholoog, doktersassistent en psychotherapeut. 

Competenties: Luisteren, sensitiviteit, samenwerken, flexibel gedrag, kwaliteitsgerichtheid 

Waarden:  Deskundigheid en toewijding 

Vakgebieden: Geneeskunde en zorg 

 


