
DE JOB VAN JE LEVEN

Leidinggevende, (web)shopmanager,
regiomanager bij retailers zoals
(Decathlon, Colruyt, Mediamarkt,
Albert Heijn, HEMA, H&M, Schoenen
Torfs, C&A, …)
Zelfstandig ondernemer
Andere commerciële functies in de
sales of marketing
HR-functies
Allround managementfuncties

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement > voor graduaat Winkelmanagement > Geel

WORD DE RETAILMANAGER VAN DE TOEKOMST
Jij bent commercieel ingesteld, weet van aanpakken en bruist van de ideeën.
Je houdt van variatie, bent zelfstandig en ziet jezelf als een durver.
Een team motiveren en leidinggeven zijn jouw ding.
Je werkt graag met mensen.
Je houdt van vernieuwing en staat te popelen om nieuwe trends te ontdekken.
Je ontwikkelt cruciale management-, sales- en marketingskills.
Je bezoekt bedrijven, volgt gastcolleges van bekende retailers en werkt aan retailprojecten.
We leiden je op tot ondernemende manager, zowel in commerciële functies als in human
resources.
Onze studenten vinden vaak al binnen de twee maanden een job.
Wil je verder studeren? Je kan altijd een tweede bachelordiploma behalen.

Winkel- en Retailmanagement (verkort traject)

DAN TOCH DAT
BACHELORDIPLOMA!

Op ongeveer 90 studiepunten (2 jaar)
kan je doorschakelen van je
graduaatsdiploma naar een
bachelordiploma. Je kennis wordt
verder aangescherpt. Ook andere
verkorte trajecten zijn mogelijk.

SNELLE CARRIÈRE

Tijdens je studie bouw je
werkervaring op in de sector. We
werken met grote namen zoals
Decathlon, Colruyt, H&M ... Je kan dan
ook al een mooi CV voorleggen met
relevante ervaring. Veel van onze
studenten werken na een jaar als
storemanager.

SAMEN MET DE SECTOR

We werken nauw samen met de
sector. Bekende retailers geven
workshops op onze campus en we
werken reële opdrachten uit voor
retailers.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-wrm-vg-wm-ge

Tessa Vervecken
Opleidingscoordinator

tessa.vervecken@thomasmore.be

fb.com/GR.Winkelmanagement.ThomasMoreBe

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

http://thomasmore.be/ba-wrm-vg-wm-ge
https://www.facebook.com/GR.Winkelmanagement.ThomasMoreBe
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 & 2 | in beide jaren verdiep je eerder geziene inhoud in vakken en je talen op bachelorniveau. Je volgt ook een aantal algemene vakken van
het bedrijfsmanagement-programma zoals economisch beleid, Frans, Engels, bedrijfscommunicatie enz. strategisch en innovatie management,
projectmanagement, datamanagement, …

Fase 1 2

RETAIL & STORE MANAGEMENT

Consumentenpsychologie 3

Digital marketing & grafisch design 3

Digital Masters Academy by Google 3

Retailmanagement & trends 3

Marktonderzoek @ retail 4

E-commerce 3

Customer experience management 3

PEOPLE MANAGEMENT

Relatie en salesmanagement 2

People management @ retail 5

BUSINESS & MANAGEMENT

Economisch beleid 5

Financieel management 3

Fase 1 2

Zelfstandig ondernemen 3

Strategisch management 3

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

@WORK

Cases (r)-etailmanagement 5

Project (r)-etailmanagement 5

Expert lab 4

Verkorte stage (7 weken) 11

Bachelorproef 4

COMMUNICATION & MANAGEMENT SKILLS

Business English 8 2

Français des affaires 8 2

KEUZEPAKKET

Zelf in te vullen: 1 vak naar keuze, een korte
internationale uitwisseling of een extra stage 3

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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