Lessentabel
Handel

Troeven

Veel aandacht gaat uit naar een ruime algemene
vorming en
een
grondige
specifieke
vorming gericht op de bedrijfswereld.
In de studierichting Handel omvat het vak
bedrijfseconomie alle aspecten van het runnen van een bedrijf. Naast management komen
ook commerciële en administratieve activiteiten
ruim aan bod. De nieuwe benamingen
“Ondernemen en IT” en “ Marketing en ondernemen” geven duidelijk weer welke de moderne
invulling van het vakkenpakket is. Het gebruik
van verschillende informaticapakketten en de
vier talen staan daarbij centraal. Om dit alles om
te zetten in reële, praktische vaardigheden zal je
als werknemer van een mini-onderneming verschillende functies uitoefenen.
Het attest bedrijfsbeheer geeft je de kans je te
vestigen als zelfstandige.
In handel ben je mee!
www.businesseducation.be
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HANDEL—MARKETING EN ONDERNEMEN
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Toekomstperspectieven


Bedrijfsmanagement,



Accountancy-fiscaliteit,



Logistiek management,



Financie– en verzekeringswezen,



Marketing,



Rechtspraktijk,



Communicatiemanagement
(public relations),



Multimedia en communicatietechnologie,



Toerisme– en recreatiemanagement,
hotelmanagement,



Office management,



Management assistant,



Bedrijfsvertaler—tolk,



Medical management assistant,



Lerarenopleiding: lager onderwijs/
secundair onderwijs,



Administratie vrije beroepen,



Immobiliënbeheer,



KMO-administratie .

Inlichtingen en inschrijvingen
Op schooldagen
van 9 tot 17 uur
op woensdagnamiddag tot 15 uur

Ondernemen en IT
Marketing en ondernemen
Handel

niveau 2

In de vakantieperiode
alle werkdagen
van 9 tot 12 uur
van 13 tot 16 uur

op maandag tot 19 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
Van 7 juli tot en met 10 augustus 2016:
gesloten
Maandag 15 augustus 2016: gesloten

bedrijvig in economie
TSO

