Technologie - Dak- en wandmontage
ECONOMIE

Wil jij aan de slag als monteur van metalen daken en gevels? Het bouwen
van grote hallen, bedrijfspanden is dan iets voor jou. Je hebt een hart voor de
montage! Laat je informeren over de dak- en wandmontage.

Technologie – ICT

ZORG & WELZIJN

Komt iemand er niet uit met zijn computer, smartphone, netwerk of ander
IT-systeem? Jij helpt dan graag! Of houd je liever van ontwikkelen,
programmeren en vormgeven van ICT-applicaties? Laat je dan informeren
over de ICT.

Technologie - Werktuigbouwkunde
Wil jij werken in de metaal? Als lasser of constructiewerker? Of wil je als
werkvoorbereider aan de slag? Laat je informeren over werktuigbouwkunde.

Wil jij mensen die hulp nodig hebben graag (persoonlijk) begeleiden?
Dit kan in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, gevangenenzorg, buurtcentra etc. Of werk je liever aan de ontwikkeling van kinderen in de
kinderopvang of op school? Laat je informeren over het welzijnswerk!

Save the date!

D.V. donderdagavond 25
november 2021 vindt er een
online Beroepsevent plaats;
check onze website!
D.V. donderdagavond 20 januari
2022 onze Open Avond! Speciaal
voor jou én voor je ouders.

Kom jij studeren
op het Hoornbeeck?
Workshop-overzicht voorlichting Hoornbeeck College
Locatie Apeldoorn, cursusjaar 2021 - 2022

Noteer je de datum vast in je
agenda?

www.hoornbeeck.nl

DIENSTVERLENING

TECHNOLOGIE

Welzijn – Maatschappelijke Zorg | Pedagogisch Werk | Sociaal
Werk

Hé, jij daar!
Wil je ook weten wat het Hoornbeeck College jou te bieden
heeft? Wij willen jou graag helpen bij het ontdekken van jouw
interesses! Daarom geven wij een beeld van jouw mogelijk
toekomstig beroep en daarbij behorende opleiding. Hieronder
vind je een overzicht van workshops waaruit jij 3 verschillende
keuzes kunt maken. Meld je aan voor de workshops van 19 november 2021 via hoornbeeck.nl/apeldoorn/nieuws/jfsg/rijssen
Tot snel! Wij zien er naar uit om jou te ontmoeten!
Heb je vragen of wil je een dagje meelopen? Stuur dan een
mailtje naar apeldoorn@hoornbeeck.nl!

Economie - Business Support
Volop mogelijkheden binnen Business Services! Als je graag met cijfers bezig
bent, is Finance & Control echt iets voor jou. Geeft het jou voldoening als je
collega’s ontzorgt of dingen organiseert, kies dan Officemanagement. Deze
opleidingen kun je ook nog eens combineren met Juridisch & HRM (voor als je
alles rondom recht en personeelszaken interessant vindt) of met Marketing &
Communicatie (voor als je creatief bent en alles rondom reclame leuk vindt).

Economie - Logistiek en transport
Vind jij logistiek interessant en lijkt het je leuk om te coördineren?
Als logistiek teamleider leid je een team medewerkers in bijvoorbeeld een
distributiecentrum. Nieuw is de combinatie met de chauffeursopleiding.
Wil jij de weg op met de vrachtwagen!?

Economie – Retail

Hoornbeeck College Apeldoorn

Als Verkoopspecialist ken je de winkel en het product dat je verkoopt op je
duimpje. Jij hebt aandacht voor klanten en kunt hen perfect adviseren.
Ook begeleid je collega’s bij het verkoopgesprek. Als verkoopspecialist ben je
praktisch, verantwoordelijk en vakkundig.

OVERZICHT WORKSHOPS

Gezondheidszorg – Verzorgende IG | Verpleegkundige

Dienstverlening – Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
Wil jij mensen helpen en ondersteunen binnen een bedrijf of instelling? Jij helpt
en verzorgt mensen die om diverse redenen ondersteuning nodig hebben. Een
baan die geen dag hetzelfde is!

Dienstverlening – Beveiliging
Wil jij graag werken in de veiligheidsbranche? Je houdt van structuur en
discipline en bent niet bang om je grenzen te verleggen! Laat je informeren over
de beveiliging.

Dienstverlening - Facilitair niveau 3-4
Weet jij echt alles af van het gebouw waar je in werkt? De catering, beveiliging,
schoonmaak en het beheer van het gebouw kennen geen geheimen voor jou als
medewerker of leidinggevende van een team. Afwisselend werk, iets voor jou?

Economie – Commercieel
Als Junior accountmanager onderhoud je het contact met klanten van het
bedrijf waar je werkt. Per telefoon, maar je gaat ook graag bij ze langs om ze de
nieuwste diensten en producten te presenteren.

Ben jij iemand die graag voor anderen klaarstaat? Vind je het mooi om
mensen die (tijdelijk) zorg nodig hebben te helpen? Lijkt het werken met
gehandicapten, kwetsbare ouderen, mensen met lichamelijke of psychische
problemen jou mooi? Droom je van een werkplek in de thuiszorg of het
ziekenhuis? Dan ben je hier op je plek als verzorgende-IG of verpleegkundige.

Gezondheidszorg – Doktersassistent
Wil jij een huisarts of medisch specialist assisteren bij behandeling van
patiënten, onderzoek en administratie? Dan is dit echt iets voor jou!

Technologie - Bouwkunde
Wil jij werken in de bouw als metselaar of timmerman? Of ben je liever
werkvoorbereider of projectleider? Laat je informeren over de bouw!

Technologie - Elektrotechniek
Wil jij als monteur werken met elektriciteit? Houd je van (hoog)spanning?
Of houd jij liever bezig met de ontwikkeling van technische machines en
apparatuur? Laat je informeren over de elektrotechniek.

