Maas College
LOI en Maas College slaan de handen ineen om
voor jou de best passende opleiding aan te bieden!
Kom vanaf oktober 2018 studeren
bij Maas College en haal je diploma
bij de LOI!
Wil jij 1 dag per week naar school?
Wij jij een kans om binnen 24 maanden je
erkende niveau 4 diploma te behalen?
Wil jij een kans om binnen 18 maanden je
erkende niveau 3 diploma te behalen?
Geloof jij ook in je eigen kracht?
Wil jij intensief en persoonlijke
begeleiding?
Ben jij ouder dan 18 jaar en toe aan een
nieuwe kans?

Maas College begeleidt jou in opleidingen van de
LOI die beroepsgericht zijn en naadloos aansluiten
op de praktijk en waar je een erkende kwalificatie
mee behaalt. En daar helpen wij je bij.

Met die intensieve begeleiding vanuit Maas College
doorloop je je mbo-opleiding van de LOI en haal jij
je kwalificatie.
Ben jij klaar voor de kans die LOI en Maas College
je bieden? Schrijf je dan snel in voor een opleiding.
Wij bieden de volgende opleidingen onder
intensieve begeleiding aan:

Maas College wil een voorbeeld zijn in de maatschappij. Hard werken loont. Geloof in eigen
kracht, het ontwikkelen en inzetten van talent
staan binnen onze opleidingen centraal. Wij vinden Opleidingen op niveau 4:
dat iedere persoon de kans verdient om
1. MBO Bedrijfsadministrateur
het beste uit zichzelf te halen.
2. MBO Management Assistant
3. MBO Ondernemer Retail
Door intensieve begeleiding vergroten wij jouw
kans op slagen en het behalen van je diploma.
En de LOI doet met ons mee!

Opleidingen op niveau 3:
1. MBO Medewerker Beheer ICT

Maas College
LOI en Maas College opleidingen niveau 3 en 4
MBO Bedrijfsadministrateur
Deze opleiding richt zich op de financiën binnen een organisatie. Ben je nauwkeurig, werk
je graag met cijfers en wil je opgeleid worden voor een verantwoordelijke, administratieve
functie? Dan is de opleiding MBO Bedrijfsadministrateur de geschikte opleiding voor jou!
In deze opleiding wordt aandacht geboden voor boekhouden, calculatie, bedrijfseconomie,
wet- en regelgeving, debiteuren- en crediteurenbeheer en procesadministratie.

MBO Ondernemer Retail
Deze opleiding richt zich op het opstarten van of het runnen van een
winkel. Wil jij leren hoe je een eigen bedrijf start? Dan is de opleiding
MBO Ondernemer Retail geschikt voor jou. In deze opleiding ga je
aan de slag met het maken van ondernemingsplan, bedrijfsvoering,
inkoop, winkelinrichting en commerciële vaardigheden.

MBO Management Assistant
De opleiding MBO 4 opleiding Management Assistant is bestemd
voor iedereen die een veelzijdige en uitdagende functie wil met veel
doorgroeimogelijkheden. Bijvoorbeeld voor (junior) secretaresses
die toe zijn aan meer uitdaging. Maar ook als je nog niet in het
secretariële vak werkt, maar wel een baan in deze richting wilt, is deze
opleiding tot Management Assistent een prima keuze.

MBO Beheer ICT
Deze opleiding richt zich op de verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van het
informatiesysteem van een bedrijf. Ben je geïnteresseerd in techniek en computers? Wil jij later
aan de slag bij een bedrijf, waar jij in de gaten houdt of alles goed werkt en ervoor zorgt dat
problemen worden opgelost? Dan is de opleiding MBO Beheer ICT de geschikte opleiding voor
jou! In deze opleiding wordt aandacht besteed aan informatietechnologie, informatiesystemen,
CCENT, CCNA, testen, implementatie en applicatiebeheer.

Wil jij meer informatie over de opleidingen neem dan contact met ons via
info@maascollege.nl of schrijf je in via de site www.maascollege.nl

