
DE JOB VAN JE LEVEN

online marketeer
account manager
product manager
social media marketeer
brand manager
sales representative
marketing manager
marketing analyst
marketing consultant

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement (Marketing) > voor graduaat Marketing- en Communicatiesupport > Geel

UNIQUE SELLING PROFESSIONAL
Jij bent vlot, creatief en ondernemend. En je wil weten hoe je met een merk of product de
markt verovert.
Je groeit uit tot een marketing professional die strategisch en klantgericht kan denken, alle
marketingdomeinen beheerst en mee is met de nieuwste trends.
Eerst werk je aan je basiskennis bedrijfseconomie en marketing. Daarna duik je de diepte in
met vakken als branding & storytelling, business marketing en internationaal ondernemen.
Je leert hoe je nieuwe ideeën lanceert, klantbehoeften analyseert en merken en producten
slim in de markt zet.
Verwacht je van bij de start aan praktijk: bedrijfs- en beursbezoeken, workshops,
netwerkevents, projecten voor bedrijven ... noem maar op. Afsluiten doe je met een stage
van 7 weken in het binnen- of buitenland.
Jouw docenten zijn ook je coaches, die massa's bedrijfservaring met je delen.
Afgestudeerd? Dan is je toekomst verzekerd, want de bedrijfswereld is voortdurend op zoek naar gedreven marketeers. Je kan bijvoorbeeld
starten als salesvertegenwoordiger, online marketeer, account executive of marketing analyst ... om later door te groeien naar een uitdagende
managementfunctie.
Zin om verder te studeren? Deze afstudeerrichting is de perfecte voorbereiding op de master Handelswetenschappen of
Communicatiewetenschappen. Of ga voor een tweede bachelor (via een verkort traject).

Marketing (verkort traject)

BACHELORDIPLOMA!

In ongeveer 2 jaar (100 studiepunten)
kan je doorschakelen van je
graduaatsdiploma naar
een bachelordiploma. Je vult je kennis
verder aan met verdieping in
gespecialiseerde topics, algemene
bedrijfsmanagementvakken, extra
talen en natuurlijk een bachelorproef!

UITDAGENDE
BEDRIJFSPROJECTEN

Projecten voor bedrijven vormen de
rode draad doorheen je opleiding. Zo
zet je onder meer een marktonderzoek
op, werk je een digitale
marketingcampagne uit, start je een
ambitieus Expert Lab, ... . Geen fictieve
cases, maar recht uit het leven
gegrepen!

VEEL JOBMOGELIJKHEDEN

Met dit diploma kan je alle kanten uit!
Dankzij de brede vorming in marketing
en sales liggen er heel wat jobs voor
je open. Vraag je je af wat je later
allemaal kan gaan doen? Tijdens onze
unieke ‘bedrijven roadtrip’ ontdek je
wat jobs in marketing of sales
concreet inhouden.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-mktom-vg-mktcs-ge

Sabine Vermuyten
Trajectcoördinator

sabine.vermuyten@thomasmore.be

fb.com/BM.ThomasMoreBE

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

http://thomasmore.be/ba-mktom-vg-mktcs-ge
https://www.facebook.com/BM.ThomasMoreBE
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 & 2 | in beide jaren neem je nog die vakken op waar je je verder in zal verdiepen in eerder geziene inhoud op bachelorniveau. Je volgt ook
enkele algemene vakken uit het Bedrijfsmanagementprogramma, zoals Economisch beleid, Frans en Engels, Strategisch management enz.

Fase 1 2

MARKETING MANAGEMENT

Brand management & storytelling 3

Digital Masters Academy by Google 3

Digital marketing 4

Grafisch design 4

Copywriting & creativity 3

Customer experience management 3

Business marketing 4

Internationaal ondernemen 3

Marketing business game 1

MARKETING ANALYSIS

Marktonderzoek 4

ICT in marktonderzoek 4

Consumentenpsychologie 3

COMMERCIAL SKILLS

Salesmanagement 4

BUSINESS & MANAGEMENT

Fase 1 2

Zelfstandig ondernemen 3

Strategisch Management 3

Supply chain management 3

Inleiding boekhouden 3

Economisch beleid 5

Financieel beleid 3

Recht en ondernemen 3

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

@WORK

Project marketing 5

Expert lab 4

Bachelorproef 4

Verkorte stage (7 weken) 11

COMMUNICATIE

Business English 8 2

Le français des affaires 8 2

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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