Laureaat van de Arbeid in de sector “Floristen”

Label Meester in het beroep - Duurzaam management

Bijlage 1

WAAROM DIT ATTEST INVULLEN ?
Het Label “Meester in het beroep – duurzaam management” erkent officieel, de verdiensten van alle beroepsbeoefenaars van de sector “FLORISTEN” (Raadpleeg het volledige reglement op www.iret-kiea.be). Dit attest vervolledigt
het dossier ingediend door de kandidaat.

WIE VULT DIT ATTEST IN ?
Dit wordt ingevuld door de werkgever indien de kandidaat in dienstverband werkt. Het attest mag eventueel ook
worden gefotokopieerd en bijkomend door derden (collega, vroegere werkgever, vakbondsvertegenwoordiger, hiërarchische overste, …) worden ingevuld.
Voor een werkgever of een zelfstandig ondernemer kan dit attest door 1 of meerdere getuigen (opdrachtgever, bestuurder, beroepsorganisatie, collega van het beroep, …) worden ingevuld.

Ondergetekende, naam

voornaam					

handelend als : (schrap de onnodige vermeldingen) werkgever – overste – opdrachtgever – bestuurder – vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie – vertegenwoordiger van een vakbondsorganisatie
andere (verduidelijk) 		
Mevr. / Dhr. (naam en voornaam) 		

ondersteunt de kandidatuur van
voor de titel van Laureaat van de Arbeid.

Hoe beoordeelt u de kandidaat op de volgende criteria, op een schaal van 1 (zeer zwak) tot 5 (zeer hoog) ?

ATTEST

FLORISTEN

Label Meester in het beroep - Duurzaam management
Bewijzen duurzaam en ecologisch te werken

1 2 3 45

Toekomstgericht handeldrijven

1 2 3 45

Aanwezig zijn op de sociale media met eigen fotomateriaal en/of info

1 2 3 45

Bezitten en/of beheren en ondersteunen van de website van de onderneming

1 2 3 45

Beheren van een database en proactief verkopen

1 2 3 45

Waarom verdient de kandidaat volgens u de gevraagde titel ?

Datum :
Functie :
Onderneming | Instelling | Organisatie
Tel :
GSM :
E-mail :
@
Handtekening
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