Financiën & Recht

ZAKELIJKE
DIENSTVERLENING
IN HET LAND VAN

FINANCIËN & RECHT
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zakelijke dienstverlening.
Klanten zijn steeds veeleisender. En internet maakt bijna alles transparant.
Deze ontwikkelingen vragen om een nieuw soort professionals.
Maatschappelijk inzicht en sociale vaardigheden zijn even belangrijk
als cijfermatige capaciteiten. Onze opleidingen van Financiën & Recht
spelen hier op in.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Financiën & Recht.
Tijdens de Open Dag of de informatiemomenten bijvoorbeeld. Kijk voor
meer informatie op kw1c.nl.

MEER WETEN
TUSSEN FINANCIËN EN MENSEN
Heb je iets met geld? Help je bijvoorbeeld al met de boekhouding van je
sportclub? Kun je goed met allerlei mensen omgaan? Heb je interesse
in wetgeving? En snap je dat het niet gaat om snel geld verdienen? Kom je
dan oriënteren op de opleidingen bij Financiën & Recht.

ALTIJD EEN OPLEIDING TOT PROFESSIONAL
Onze afdeling kent heel uiteenlopende opleidingen. Zoals voor boekhouden.
Voor de bank- en verzekeringswereld. Voor administratief-juridische functies.
Belangrijker dan de verschillen zijn de overeenkomsten. Altijd geldt: wat je
tijdens de theorielessen leert, kun je meteen toepassen in projecten en in je
stages. Verder besteden we veel aandacht aan algemene competenties voor
zakelijke professionals. Zoals werken in een multidisciplinair team en
verantwoordelijkheid dragen.

WERKEN EN/OF DOORSTUDEREN
Afhankelijk van jouw specifieke opleiding kun je later gaan werken bijvoorbeeld bij een bank, verzekeringsmaatschappij, accountantskantoor, notaris,
overheidsinstelling of bij personeelszaken van een instelling. Je kunt
ook doorstuderen aan een hbo. Denk dan aan rechten, sociaal-juridische
of financiële dienstverlening, bedrijfskunde, human resource studies of
vastgoed en makelaardij. En de derde optie is: een combinatie van werken
en (door)leren. Aan jou de keus!
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 942
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN FINANCIËN
& RECHT
1.	Financieel administratieve
beroepen
2. Financiële dienstverlening
3.	Juridisch-administratieve
beroepen

