Marketing & Communicatie

NETWERKEN
IN HET LAND VAN

MARKETING & COMMUNICATIE
In het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid, zijn marketing en
communicatie super belangrijk. Niet voor niets dat het vakgebied blijft
groeien en groeien, en dat er steeds nieuwe specialismen bij blijven
komen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van contentmarketing en
aan het belang van interne communicatie. Die specialismen vragen
om goed opgeleide jongeren die snel inzetbaar zijn. Op alle niveaus:
van assisterend tot adviserend.

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

MEER WETEN
BEN JIJ COMMUNICATIEF?
Ben je zowel creatief als commercieel? Kun je snel schakelen? En ben je
handig met social media? Stuk voor stuk heel belangrijke eigenschappen bij
Marketing & Communicatie. Maar het belangrijkste is dat je communicatief
sterk bent. Dus dat je van jezelf al heel makkelijk met mensen omgaat en je
ook goed kunt uitdrukken als je schrijft. Al het andere, zoals een mediaplan
opstellen en projecten managen, kun je leren.
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LEREN WAT NU NODIG IS
Marketing en communicatie zijn snel veranderende vakgebieden. Vooral
door de opkomst van social media. Bij ons ben je er zeker van dat je actuele
kennis en relevante vaardigheden opdoet. Dat merk je meteen als je stage
gaat lopen. Wees dan niet verbaasd als je stagebegeleider jou om advies
vraagt! Voor havisten zijn er trouwens verkorte mhbo-opleidingen, als
opstap naar het hbo.

1.	Medewerker marketing en
communicatie
2.	Medewerker evenementenorganisatie
3. Managementassistent
4. Tweejarige mhbo-trajecten

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Je kunt na een opleiding meteen gaan werken. Maar 80% van onze gediplomeerden studeert door. Een belangrijke reden is dat werkgevers steeds
hogere eisen stellen aan nieuwe medewerkers marketing en communicatie.
Daarnaast verdien je meestal meer als je een hbo-opleiding hebt gevolgd.

kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 794
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN MARKETING
& COMMUNICATIE

