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Engels voor polyvalent administratief medewerker

Kennismaking kantoorsoftware
In deze module leert men de basisstappen om kantoorsoftware te gebruiken en leert men vlot teksten typen. Men maakt kennis met de mogelijkheden van kantoorsoftware die vooral van toepassing is binnen een administratieve omgeving. Bij het uitvoeren van de taken ligt de nadruk op het
efficiënt, kwaliteitsvol en zorgvuldig werken.

20LT

In deze module leert men schriftelijk en mondeling in het Engels communiceren om ook Engelstalige klanten en bezoekers te kunnen helpen. De
standaardcommunicatie aangeleerd in deze module richt zich op de meest
voorkomende en vertrouwde situaties en wordt gelinkt aan het specifieke
takenpakket van een Polyvalent administratief medewerker.

Basis administratieve en logistieke ondersteuning

Planning en organisatie

In deze module leert men zelfstandig administratieve en logistieke taken
uitvoeren ter ondersteuning van de dienst waarvoor men werkt. Efficiënt,
kwaliteitsvol en zorgvuldig werken staan voorop.

In deze module leert men zelfstandig plannen en organiseren zodat ondersteunende activiteiten op een professionele manier worden uitgevoerd. Het
praktisch ondersteunen van de organisatie staat hierbij centraal. Prioriteiten leren leggen en aandacht voor het respecteren van de tijdsplanning
krijgen in deze module bijzondere aandacht.

40LT

Digitale en administratieve vaardigheden
In deze module leert men zelfstandig meer uitgebreide en gespecialiseerde
administratieve taken uitvoeren met behulp van verschillende kantoorsoftwareprogramma’s. Zorgvuldig, kwaliteitsvol en efficiënt handelen staat in
alle omstandigheden voorop.

120LT

Oriëntatiestage administratie
In deze module leert de cursist hoe administratieve krachten administratieve taken binnen hun job in de professionele context uitvoeren. Via deze
module verwerft de cursist meer inzicht in de eigenheid van de verschillende administratieve beroepen met het oog op het maken van een keuze
voor het vervolg van zijn/haar traject.

80LT

80LT

Dossierbeheer en logistieke vaardigheden
In deze module leert de cursist voorraden zelfstandig beheren en aanvullen en dossiers zelfstandig en op een correcte, professionele manier
opstellen en beheren.

40LT

Stage polyvalent administratief medewerker
40LT

In deze module leert de cursist verschillende administratieve taken toepassen in de praktijk met aandacht voor oplossings- en doelgroepgericht
werken. De cursist verwerft het nodige inzicht in het belang van het permanent ontwikkelen van de eigen deskundigheid.

120LT

Zakelijke communicatie voor administratieve beroepen
In deze module leert men op een professionele en zakelijke manier in
het Nederlands communiceren. Zowel schriftelijke (brieven, e-mails,
verslagen …) als mondelinge (telefoon-gesprekken en face-to-facegesprekken) communicatie komen aan bod. Men leert efficiënt communiceren met voortdurende aandacht voor de noden van bezoekers/gasten/
klanten en met aandacht voor een positieve uitstraling vanuit de organisatie. Men leert om zich flexibel, assertief, empathisch en discreet op te
stellen.

80LT

Frans voor polyvalent administratief medewerker
In deze module leert men schriftelijk en mondeling in het Frans communiceren om ook Franstalige klanten en bezoekers te kunnen helpen. De
standaardcommunicatie aangeleerd in deze module richt zich op de meest
voorkomende en vertrouwde situaties en wordt gelinkt aan het specifieke
takenpakket van een Polyvalent administratief medewerker.

Versie mei 2020

80LT

Studenten
voordeel!

Als student van deze opleiding aan CVO Antwerpen
kan je een gratis Office 356-pakket downloaden.
Lees in de Moodle-cursus “CVO cursisten” hoe het werkt.

