Puzzel arbeid & bedrijfsleven
De letter ij moet in één vakje.
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1. De afkorting voor collectieve arbeidsovereenkomst
2. Alle bedrijven die na elkaar meewerken aan een eindproduct staan in een …
3. Een organisatie die opkomt voor de belangen van werknemers.
4. Als je betaald werk doet en geregistreerd staat bij de Belastingdienst werk je in de …. sector
5. Een schema dat laat zien hoe een bedrijf is georganiseerd.
6. Als iedereen het werk doet waar hij/zij goed in is, spreek je over een goede …
7. Als er in verhouding veel mensen nodig zijn om bepaald werk te doen, dan is dat werk …
8. Na het vmbo kies je vaak voor een vervolgopleiding op het ...
9. Als producten vernieuwd worden, of er zijn nieuwe productiemethodes, dan noem je dat …
10. Werken in de handel, in de horeca of bijvoorbeeld bij een bank hoort bij de … sector
11. Als bedrijven met elkaar strijden om klanten te winnen, noem je dat …
12. Een periode waarin de werknemer en werkgever bekijken of het werk bevalt en of het klikt.
13. Een baan waarvoor iemand wordt gezocht.
14. Het bedrag dat je na aftrek van belasting en sociale premies overhoudt van je brutoloon is het …
15. Eén van de productiefactoren: Voorbeelden hiervan zijn machines, computers, een bestelauto enz.
16. Het bedrag dat je minstens moet verdienen bij een baan is het wettelijk …
17. Landbouw, tuinbouw en visserij horen bij de … sector
18. Fabrieken, waar grondstoffen worden verwerkt tot eindproducten, horen bij de … sector.
19. Als je werkt zonder over je inkomen belasting en sociale premies te betalen, dan werk je …
Welk woord verschijnt er in de lichtgrijze vakjes onder de pijl van boven naar beneden?

