Economie
Word jij de
Mondriaan van
het zakendoen?
Je zaken nauwkeurig op een rijtje

Opleidings
richtingen
▪ Administratief ondersteunende
beroepen
▪ HRM
▪ Commerciële beroepen
▪ Financiële beroepen
▪ Juridische beroepen
▪ Office-, management en
business support

Met een opleiding in de sector economie kan je veel kanten op en je
legt een goede basis voor je toekomst. Je wordt breed opgeleid en krijgt
volop kansen en doorstroommogelijkheden die bij jou passen, binnen het
mbo of richting het hbo. In deze sector voel jij je thuis als je zelfstandig,
ondernemend en klantvriendelijk bent. De wereld wordt steeds digitaler en
internationaler. Wij passen onze opleidingen daarop aan en leiden jou op
tot medewerker van de toekomst.
Met het werken in de veelzijdige
zakelijke dienstverlening van
onze economie sta je midden
in de samenleving. We hebben
verschillende opleidingen die goed
aansluiten bij de vraag van bedrijven
en mogelijk ook bij jouw interesses.
Wil je werken met cijfers? En kan je
goed omgaan met vertrouwelijke
informatie? Kies dan voor een
financieel administratieve opleiding
zoals Medewerker (financiële)
administratie.
Als jij je uitdaging liever ziet in
het zoeken van kansen op de
arbeidsmarkt en zorgen voor
tevreden klanten, dan zou een
commerciële opleiding als (Junior)
Accountmanager, Medewerker
marketing en communicatie of

Wist je dat…
je als onderdeel van je opleiding veel praktijkopdrachten uitvoert?
Zo sluit de opleiding goed aan bij het werkveld.

Commercieel medewerker goed
aansluiten.
Met organisatietalent ben jij op je
plaats bij de opleidingen Medewerker
Business Support of Medewerker
evenementenorganisatie. Als je meer
als visitekaartje van een organisatie
aan de slag wil, informeer dan eens
naar de opleidingen Management
assistant of Office assistant en
Medewerker secretariaat en receptie.
Ook kan je binnen de veelzijdige
economiesector kiezen voor
een juridisch-administratieve of
HRM-opleiding. Deze richtingen
zijn echt iets voor jou als jij het
leuk vindt om zaken tot op de
bodem uit te zoeken. Ontdek waar
jouw belangstelling ligt. Kijk op
rocmondriaan.nl/economie.

Economie

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/economie

Arjan
Schoolambassadeur
School voor Economie en Juridische beroepen
Aspasialaan 19
2493 WN Den Haag
088 666 3700
School voor Economie Delft
Brasserskade 1
2612 CA Delft
088 666 3635
School voor Commerciële economie en
Retail management
Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag
088 666 3300
School voor Business Support
Waldorpstraat 41
2521 CA Den Haag
088 666 3540

Open Dagen
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

“Kan je misschien
morgen al komen?”
werd me gevraagd en
ik heb meteen ja
gezegd.

Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-arjan

