
 

 

 LOCATIE PRINS ALEXANDERLAAN 55 

VRAAG 
Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

  

Welkom bij Zadkine Business 
College! 
 
Wil je later klanten helpen in een winkel? Je eigen bedrijf starten, 
evenementen organiseren of werken in het buitenland? Bij het 
Business College word jij klaargestoomd voor het bedrijfsleven of 
een vervolgopleiding. Of je nu houdt van cijfers of vreemde talen. 
Van verkopen of dingen regelen. Jouw loopbaan start hier. 
 
Welke opleiding past bij jou? 
Dit college is iets voor jou als jij wilt werken in de zakenwereld. Een 
leuke wereld met veel verschillende beroepen. Daarom kun je 
kiezen uit veel verschillende opleidingen. Om je daarbij te helpen, 
staan onze docenten en studenten vandaag klaar om je alles te 
vertellen over de opleidingen bij het Business College. 
 
Veel plezier! 
 

  

ONTDEK 

Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

    

 Loop even langs de informatiemarkt op de 1e verdieping en laat je 
informeren over de verschillende opleidingen. Ook krijg je hier 
frisdrank  van een van onze studenten.   
 
Je vindt onze Barista op de begane grond! Deze verwent je met 
een éxtra lekker bakkie!  

 1e verdieping 

 Aanmelden 
Al een keuze gemaakt voor een opleiding en heb je je 
identiteitsbewijs op zak? Dan kan je je direct aanmelden voor één 
van onze opleidingen. Bij elke opleiding staat een laptop in het lokaal 
waar je je kunt inschrijven. Je kunt je ook via je eigen mobiel meteen 
aanmelden. Scan deze QR-code:  
 
Welkom bij Zadkine! 

  
1e verdieping 

 
 



ONTDEK 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Business College 

 Bij het Business College op deze locatie kun je kiezen uit de volgende 
opleidingen. Op de informatiemarkt vind je ze allemaal.  

Informatiemarkt,  
1e verdieping 
 

Management Assistant  
 
 
 
Mbo Rechten 
 
 
 
Marketing & 
Communicatie  
 
 
Financieel Adviseur 
 
 
 
Retail Medewerker 
 
 
 
Retail Verkoopspecialist & 
Retail Manager 
 
 
Ondernemer Handel 
 
 
Commercieel Medewerker 
Junior Accountmanager 
 
 
Business Assistant  
 

Tijdens de opleiding Management Assistant leer jij alles over het plannen en 
organiseren van je eigen werk én dat van het management. En doe de test: ben jij 
de ideale Management Assistant? 
 
Heb jij altijd al rechten willen studeren? Dat kan ook op mbo-niveau met de 
opleiding Mbo Rechten. Maak kennis met onze studenten en docenten en doe 
mee aan de praktijkopdracht!  
 
Lijkt het je leuk om reclamecampagnes te bedenken? Met de opleiding  
Marketing & Communicatie leer je alles over het vertellen van een boodschap aan  
een groot publiek. Onze studenten en docenten vertellen je hier graag over.  
 
Wil jij later werken met cijfers? Check de opleiding Financieel Adviseur. In dit 
beroep zorg jij ervoor dat het management precies weet hoe het bedrijf er 
financieel voor staat. 
 
Vind jij winkelen leuk? En help je graag mensen? Tijdens de opleiding Retail 
Medewerker leer jij hoe je een winkel tiptop in orde maakt en hoe je klanten helpt 
bij het kiezen van een product.  
 
Lijkt het jou leuk om te werken in een winkel? Of om een winkel te leiden? 
Misschien wil je zelfs je eigen zaak beginnen. Deze Retail opleidingen bereiden je 
daarop voor.  
 
Deze veelzijdige opleiding combineert de richtingen Retail & Commercie; hiermee 
kun je dus alle kanten op! 

In de commercie draait het om de verkoop. Lijkt het jou leuk om producten of 
diensten te verkopen aan klanten? Bekijk hier welke opleiding bij jou past. 
 
 
Wil jij leren hoe je een goede Assistant wordt voor een bedrijf? Wij vertellen je 
graag alles over deze brede opleidingen Junior Business Assistant op niveau 2 en  
Allround Business Assistant op niveau 3.  

3e Verdieping 
Lokaal 3.003 
 
 
3e verdieping 
Lokaal 3.009 
 
 
3e Verdieping 
Lokaal 3.058 
 
 
3e Verdieping  
Lokalen 3.052 en 
3.054 
 
2e Verdieping  
Lokaal 2.020 en 
Studiespace 
 
2e Verdieping 
Lokaal 2.051 
 
 
2e Verdieping 
Lokaal 2.051 
 
2e Verdieping 
Lokaal 2.051 
 
 
2e Verdieping  
Lokaal 2.020 en 
Studiespace 

Logistiek College   

Logistiek  
niveau 2, 3 en 4 
 

Logistiek is zo veel meer dan alleen orders inpakken of vervoeren. Een opleiding 
in de logistiek biedt ongekende mogelijkheden. Wil je meer weten? Kom dan naar 
de stand van Zadkine Logistiek College! Of bezoek vandaag nog onze eigen 
locatie op de Aluminiumstraat 25, hier vlakbij.  

Informatiemarkt, 
1e verdieping 

KIES 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Studiekeuzecentrum 

 

Studiekeuzevragen 
Heb je nog wat hulp nodig bij je studiekeuze? Scan dan nu deze QR-code en stel je 
vragen aan het Studiekeuzecentrum! 

 

Studentenadministratie 
 Aanmelden 

Al een keuze gemaakt voor een opleiding? Meld je dan direct aan bij één van onze adviseurs op de 
informatiemarkt. 

 


