Mobiliteit & Logistiek

VERVOER
IN HET LAND VAN

MOBILITEIT & LOGISTIEK
Dankzij onze ligging is Nederland een gigantisch doorgeefluik voor
de rest van Europa. Daarom zijn logistiek en transport erg belangrijk voor
onze economie. En zorgen ze voor veel welvaart en werkgelegenheid.
Er is dus veel werk in te vinden. In het onderhouden en repareren van
vervoermiddelen bijvoorbeeld, maar ook in het organiseren van opslag en
transport. Voor een goede opleiding ga je naar het Koning Willem I College.

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

MEER WETEN
ALLES DRAAIT OM INZICHT
Ben je geïnteresseerd in de techniek van auto’s, vrachtwagens, fietsen en
scooters? Of vind je het leuk een deuk uit een auto te halen of een auto
opnieuw te spuiten? Dan ben je bij Mobiliteit aan het juiste adres. Of ben je
meer iemand die goed kan organiseren en communiceren? Die heel logisch
nadenkt en nauwkeurig werkt? Denk dan aan de richting Logistiek.

OOK AANDACHT VOOR HET MILIEU
De opleidingen van de afdeling Mobiliteit & Logistiek hebben meerdere
overeenkomsten. Ze zijn heel sterk gericht op zorgvuldig omgaan met
het milieu. Verantwoord vervoer en opslag bijvoorbeeld. Je leert dat het
belangrijk is vrachtwagens en containers zó te beladen dat het milieu
zo min mogelijk wordt aangetast. Daarnaast is er veel aandacht voor
hybride en elektrische voertuigen. Het transport van de toekomst.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Je kunt denken aan een baan in een garagebedrijf, een tweewielerzaak,
een leasemaatschappij, een autofabriek of bij een autoschadebedrijf.
En ga je voor logistiek, dan ga je bijvoorbeeld werken bij een transportbedrijf
of distributiecentrum. Maar je kunt er ook voor kiezen verder te leren.
Bijvoorbeeld aan een hbo-opleiding autotechniek.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 476
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN MOBILITEIT &
LOGISTIEK
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Voertuigentechniek
Tweewieleropleidingen
Carrosserie
Logistiek

