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Medewerker marketing en communicatie - Niveau 4
Ben jij communicatief sterk en kun je goed organiseren? Vind je het leuk om bij te dragen aan de
vergroting van de naamsbekendheid en het succes van bedrijven? Heb je originele ideeën en
spreek je je talen? Dan is de opleiding Medewerker marketing en communicatie jouw route naar een
boeiende baan.
Richting:

Communication & Sales

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

4

Crebonummer:

Het beroep
Afhankelijk van de grootte van het bedrijf of
marketingbureau waar je gaat werken, combineer je de
vakgebieden marketing, communicatie en
evenementen. Je bent betrokken bij het maken van
ondernemings- en marketingplannen en bij het
uitvoeren van commerciële activiteiten. Je bedenkt
samen met de verkoopafdeling, commerciële acties en
werkt ze uit. Je voert marktonderzoeken uit en probeert
klanten te interesseren voor producten of diensten van
de organisatie. Ook Pr-campagnes en evenementen
kunnen tot je taken behoren, evenals het schrijven en
redigeren van teksten en artikelen. Ook informeer je de
pers over de activiteiten van de organisatie.

Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2 & 3
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt.
Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten
en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige
lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da
Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd en je
versterkt jezelf in de baan die bij je past. De opleiding
bestaat uit twee opleidingen. Het betreft de opleiding
Marketing medewerker en Assistent communicatie
medewerker. De totale opleiding duurt drie jaar en heb

3 jaar
25148

je twee diploma's.

De vakken
De algemene vakken zijn: Nederlands, Engels,
Rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken
zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je
proeve van bekwaamheid en je diploma.
Daarnaast krijg je de volgende vakken:
Marketing
Communicatie
Marktonderzoek
E-Commerce
Keuze voor Spaans of Duits.

Vervolgopleiding
Hbo - Commerciële Economie, Bedrijfseconomie,
Journalistiek, Communicatie, Small Business en Retail
Management, Sportmarketing, en vele andere hbo
opleidingen behorend tot faculteit Economie of
Communicatie.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/medewerker-marketing-en-communicatie-/pdf
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Communication & Sales
Je hebt een handelsgeest, je bent ondernemend en
je ziet waar de markt behoefte aan heeft. Je weet
product en klant aan elkaar te binden en levert
service van hoog niveau. Je kunt goed met mensen
omgaan en je kunt snel behoeften en wensen in
kaart brengen. Je kunt dit vertalen in een
verdienmodel en je bedenkt slimme oplossingen
voor vragen van klanten.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €
1.118,- per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt
ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk
verplicht het bedrag te betalen aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook
nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Gorinchem
Mollenburgseweg 82
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/medewerker-marketing-en-communicatie-/pdf
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