MBO

Loonwerk

(agrarisch, groen, grond, infra)

Werken in het loonbedrijf betekent in opdracht van klanten werkzaamheden uitvoeren met tractoren,
machines en werktuigen. Loonwerkers zijn bezig in de agrarische sector en in de wereld van de
infratechniek. Werken met moderne machines, geavanceerde productiemethoden en de afwisseling
van drukke en rustige perioden zijn aantrekkelijke aspecten van het beroep. De hoge kwaliteitseisen,
milieuvoorschriften, nieuwe technieken en complexe machines vragen de nodige kennis, alertheid
en zorgvuldigheid.

www.edudeltacollege.nl

De dynamische bedrijven vereisen flexibele en daadkrachtige medewerkers, die bereid zijn telkens
nieuwe dingen te leren. Loonbedrijven voeren niet alleen werkzaamheden uit zoals ploegen, zaaien
en oogsten. Ook zijn veel loonbedrijven tegenwoordig betrokken bij de aanleg en onderhoud van wegen en de herinrichting van landschap en natuurgebieden. Jij als loonwerker speelt hierbij in allerlei
opzichten een belangrijke rol. Want waar je ook kijkt, of je nu in de stad bent of op het platteland:
onze omgeving is gevormd met hulp van machines.

Onderdelen opleiding

Beroepen

• Uitvoeren van werkzaamheden op agrarische

• Medewerker agrarisch loonbedrijf

bedrijven en in de cultuurtechniek

• Cultuurtechnisch medewerker

• Onderhouden en repareren

• Opzichter/uitvoerder

• Samenwerken met collega’s

• Bedrijfsleider

• Omgaan met opdrachtgevers

• Zelfstandig ondernemer

• Organiseren en plannen van dagelijkse werkzaamheden
• Bedrijfsvoering

Teelt

Niveau

Locatie

Leerweg

25451 Medewerker groen en cultuurtechniek

2

Barendrecht

BOL

25451 Medewerker groen en cultuurtechniek

2

Barendrecht

BBL

25456 Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

3

Barendrecht

BOL

25456 Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

3

Barendrecht

BBL

25532 Medewerker agrarisch loonwerk

2

Goes

BBL

25433 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

3

Goes

BBL

Barendrecht

Bleiswijk

Goes

Middelharnis

Rijnstraat 1-3
2991 AH BARENDRECHT
T 0180-54 75 28
barendrechtmbo@edudelta.nl

Rembrandtlaan 38
2665 XG Bleiswijk
T 010-521 28 22
jspeksnijder@melanchthon.nl

Stationspark 39
4462 DZ GOES
T 0113-27 22 50
goesvmbombo@edudelta.nl

Groene Zoom 113
3245 CH Sommelsdijk
T 0187-48 54 44
middelharnismbo@edudelta.nl

