
DE JOB VAN JE LEVEN

logistiek manager/supervisor
airfreight expediteur
handling agent
douane agent
transportmanager/supervisor
transport planner
airfreight operations manager
forwarding agent
import/export agent
business development manager
zelfstandig ondernemer

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > afstudeerrichting Supply Chain Management (voorheen: Logistiek Management) > keuzetraject
Airfreight Logistics > Mechelen

GEEF JE TOEKOMST IJZERSTERKE VLEUGELS!
Heb je commerciële feeling en kan je goed analytisch denken? Ben je geboeid door de
wereldwijde goederenstromen en mik je op een carrière in de internationale context van
cargo en luchthavens? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
In drie jaar brengen we je up to speed in de wereld van transport, met als focus: luchtvracht
en alles wat daarbij komt kijken. De luchtvrachttheorie krijg je daar waar het gebeurt, op de
luchthaven zelf!
Daarnaast trainen we je management skills: project- en datamanagement, professionele
communicatie, consultancy … Ook innovatie en entrepreneurship staan hoog op het
programma. Je maakt kennis met de nieuwste trends en werkvormen, en we maken de
ondernemer in je wakker.
Vanzelfsprekend is talenkennis key. We leren je vlot communiceren in het Engels en een
tweede taal naar keuze: Frans, Duits of Spaans. You choose!
Je docenten zijn professionals uit de bedrijfswereld, die met beide voeten in de praktijk
staan. We nodigen ook regelmatig gastsprekers uit die hun ervaringen met je delen.
In je laatste jaar ga je een week naar Moskou of Dubai voor een internationaal project. Je loopt stage in binnen- of buitenland.
Werkzekerheid troef, want er heerst een ‘war on talent’ in de luchtvrachtsector. Wie bij ons afstudeert, vindt binnen de maand een job!
Zin om verder te studeren? Dit diploma is de perfecte voorbereiding op een master. Of ga voor een tweede bachelor (via een verkort traject).

Airfreight Logistics

COURSES @ WORK

We geven onze lessen vaak daar
waar het gebeurt: in échte
warehouses, softwarebedrijven,
logistieke centra en zelfs op onze
nationale luchthaven en de haven van
Antwerpen.

INNOVATION LAB

In 2020 werkten de tweedejaars via
een hackaton aan het thema 'De
luchthaven & het slimme pakje'. Hun
innovatieve ideeën presenteerden ze
tijdens een netwerkevent dat ze zelf
organiseerden.

READY FOR BRUSSELS
AIRPORT?

Brussels Airport is pionier in digitale
innovatie. We organiseren er
workshops rond enkele 'hot topics':
physical internet & artificiële
intelligentie, digitale trends,
dierenvervoer en pharma ...

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-aflm

Peter Verspecht
Opleidingscoördinator
+ 32 472 18 39 59
peter.verspecht@thomasmore.be

fb.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

https://youtu.be/zXtUTly2UHw
https://youtu.be/2Mw6FCOOrpE
http://www.thomasmore.be/ba-aflm
https://www.facebook.com/Bedrijfsmanagement.ThomasMoreBE
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Deze fase legt de basis en volg je samen met de studenten van het keuzetraject Logistiek Management. Je ontwikkelt je logistieke,
commerciële, digitale, communicatieve en commerciële skills. Ook data management komt aan bod. Bedrijfsbezoeken geven je een unieke inkijk
achter de schermen.

Fase 2 | Je verdiept je in de verschillende transportmodi – airfreight in het bijzonder – en je leert deze te linken met elkaar en met de
verschillende types bedrijven. We focussen meer dan ooit op onze veranderende wereld en op innovatieve trajecten, zoals e-commerce, digitale
tools, drone deliveries en Internet of Things. Ook duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel, met veel aandacht voor ecologische en
duurzame leveringsmethodieken binnen de wereld van de luchtvracht.

Fase 3 | Je werkt 3 x 6 weken mee op Brucargo (luchthaven Zaventem) bij een luchtvrachtgericht bedrijf. Zo leer je alle partijen die met
luchtvracht te maken hebben van dichtbij kennen: forwarder, luchtvracht handlers en carriers/ luchtvaartmaatschappijen.

Fase 1 2 3

AIRFREIGHT

Inleiding Supply Chain Management 6

Transport Fundamentals 6

Green logistics 3

Airfreight Cases 1 3

Luchtvracht 3

Supply Chain Management 6

Airfreigt Advanced 3

IATA Cargo 3

Supply Chain Security Management 3

Logistieke Bedrijfsprocessen 3

Supply Chain Security Management 3

Luchtvrachtprocessen en tarificatie 3

Pharma & Zorglogistiek 3

VR Logistics 3

Supply Chain Verticals 3

BUSINESS

Business Fundamentals 3

Economie 3

Inleiding recht 3

Sales management 3

Human Resources Management en Sociaal Recht 3

EU Business Topics 3

Fase 1 2 3

Introductie tot Financieel Management 3

DATA INTELLIGENCE

Digital Skills 3

Business Intelligence Fundamentals 3 3

ONDERNEMEN

Ideation 3

E-Business Lab 3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 3

International Entrepreneurship 3

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Professionele communicatie 1 en 2 6

Personal development 3

Project management lab 3

Management skills 3

Beroepsethiek en zingeving 3

COMMUNICATION SKILLS

Engels 6 3

Frans, Spaans of Duits 6 3

AT WORK

Airfreight@work 15

Supply Chain Management@Warehouse 6

Projectstage Logistiek Management 21

Bachelorproef Logistiek Management 6

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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