
Word jij 
de Mondriaan 
van hospitality?

Opleidings
richtingen
▪ Bediening 
▪ Fastservice 
▪ Kok 
▪ Manager/Ondernemer (hotel)* 

▪ Meewerkend horeca ondernemer 
▪ Allround hospitality NIEUW

Heb jij deze eigenschappen, dan 
kun je kiezen voor een van de vele 
opleidingen in de horeca. 

In de sector Horeca ben je dienst- 
verlenend en gastvrij en daarom 
zie je er altijd representatief uit. Dat 
leer je vanaf dag één, want je gaat 
verzorgd naar school. Al snel weet je 
hoe je het mensen naar de zin kunt 
maken en wat wel of niet hoort. 

Onder de naam Invitez hebben 
wij diverse leerwerkbedrijven. 
Onze studenten leren hier de 
praktijk in onze chique receptie, 
mooi ingerichte restaurants 
met moderne open keukens, 
vergaderzalen en een totaal 
vernieuwd hotel. 

Bruisend en gastvrij
In de horecasector staan gastvrijheid en dienstverlening centraal. Of je 
nu een baan zoekt in een hotel, restaurant, café of ander horecabedrijf; 
in de horeca branche ben je gastgericht, ondernemend, stressbestendig, 
vakbekwaam, flexibel, communicatief en representatief. 

Wist je dat… 
je in onze restaurants (leerwerkbedrijven) kunt komen eten en dan 
meteen onze studenten kunt spreken?
rocmondriaan.nl/invitez
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* We bieden deze opleiding ook 
Engelstalig aan.
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School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening
Helenastraat 15 
2595 HA  Den Haag
088 666 1426 
info.horeca.fd@rocmondriaan.nl 

Koningin Marialaan 9 
2595 GA  Den Haag
088 666 3301 

International Hotel and Management School 
Koningin Marialaan 9 
2595 GA  Den Haag
088 666 3301 
info.hotelmanagement@rocmondriaan.nl 

 
Invitez 
Afdeling reserveringen 088 666 3313 
rocmondriaan.nl/invitez 

Heb je een havo-diploma? 
Je kunt de opleiding Manager/ondernemer(hotel) nu  
in twee jaar afronden. 

Mitchell

Na mijn opleiding wil 
ik graag mijn eigen 
zaak beginnen.

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

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?

rocmondriaan.nl/horeca

Schoolambassadeur
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Open Dagen
▪ DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 9 MAART 2021 15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen


