WERK-STUDIE-TRAJECT
VAN MBO NAAR HBO
HBO-OPLEIDING, GRATIS COACHING
ÉN RELEVANT WERK

VOORLICHTING
MAANDAG 20 MEI

’Al tijdens mijn hbo-opleiding
een betere baan gekregen.’

B

Berkvacatures

GA JIJ VOOR JE
HBO-DIPLOMA ÉN
RELEVANT WERK?

Wat levert de opleiding jou op?
Waardevol, erkend hbo-diploma
Actuele, eersteklas vakkennis
Direct impact in je huidige werk
Sterke professionele competenties
Beter salaris- en carrièreperspectief
Community netwerk voor het leven.

Voordelen werk-studie-traject
Hulp bij overstap van mbo naar hbo
Gratis begeleiding bij opleiding en
professionaliteit
Persoonlijke coaching bij studie en werk
Na zes maanden relevante baan via
Berkvacatures
Doorgroeimogelijkheden
Grotere kans om hbo-diploma te halen.

Heb je net je mbo-diploma op zak en zoek je leuk en
relevant werk? Wil je daarnaast doorstuderen om je
kansen op een betere baan te vergroten? Meld je dan
aan voor het werk-studie-traject Business & Economie:
een uniek traject voor talentvolle mbo’ers met groeiambitie.
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en uitzendbureau Berkvacatures starten in september 2019
met dit maatwerktraject. Een unieke combinatie
van een hbo-opleiding in deeltijd, gratis bege
leiding, coaching én relevant werk.

jouw mbo-opleiding mee. Stuur bij voorkeur
deze documenten meteen mee bij je aanmelding.
Is er een match? Dan krijg je een uitnodiging voor
een assessment op 24 juni! Meld je snel aan,
het aantal plaatsen met baangarantie is beperkt.

Hoe werkt het werk-studie-traject?
Je start in september 2019 met de deeltijd
opleiding Bedrijfskunde, Commerciële Economie,
Human Resource Management of Finance &
Control/Bedrijfseconomie. Op dinsdag- en
donderdagavond of op zaterdag volg je colleges.
Daarnaast krijg je de eerste zes maanden van je
opleiding een maatwerktraject, waarin je aan je
professionele ontwikkeling werkt. Dit is om de
week op vrijdag en wordt gegeven door HvA-
docenten en coaches van Berkvacatures. Heb je
het eerste half jaar van je deeltijdopleiding en het
maatwerktraject succesvol doorlopen? Dan kun je
via Berkvacatures na een half jaar in een relevante
functie aan het werk.

Wat vinden anderen?
‘De HvA is een fijne omgeving om te studeren en
de lessen zijn actueel en interactief. Het contact
met de docenten is zeer prettig en ik had leuke
medestudenten om mee te sparren. Je krijgt voldoende ruimte om zelf de snelheid van je studie
te bepalen en wordt hierin goed begeleid.’

Interesse? Kom 20 mei
naar de voorlichtingsavond!
Meld je aan via solliciteren@berkvacatures.nl
en kom maandag 20 mei om 18.00 uur naar
de voorlichting. Hierna volgt direct een intake
gesprek. Neem jouw cv, een korte motivatiebrief
met voorkeur opleiding en de resultatenlijst van

Dit is jouw planning: Save the dates!
Vóór 20 mei:	Aanmelden via solliciteren@berkvacatures.nl
Mail alvast je cv, resultatenlijst mbo-opleiding en korte motivatie.
Maandag 20 mei	Voorlichtingsavond HvA, inloop 18:00 uur, start 18:30 uur
HvA-locatie: Wibauthuis, lokaal 06C02, Wibautstraat 3b, Amsterdam
Maandag 24 juni

Intake-assessment vanaf 16.00 uur

Maandag 1 juli	Uitslag toelating traject
Vóór 16 juli	Inschrijven voor deeltijdopleiding via www.studielink.nl

‘Berkvacatures gaat verder dan een gemiddeld
uitzendbureau, je krijgt bijvoorbeeld leerzame
trainingen. Via Berkvacatures kreeg ik de kans
om iets op te bouwen. Kort samengevat: in mijn
ogen is Berkvacatures een warme organisatie die
je carrière een boost geeft.’ – Koen

1e week september Start deeltijdopleiding
Februari 2020

Relevante baan na succesvolle afsluiting van het 1e half jaar

Meer weten?
‘Door mijn deeltijdopleiding blijf ik relevant voor
werkgevers. In de afgelopen vier jaar ben ik zowel
professioneel als persoonlijk enorm gegroeid. De
HvA heb ik als een hele goede onderwijsinstelling
ervaren. Medewerkers stonden voor mij klaar en
ook het enthousiasme van docenten motiveerde
mij. Zeker als ik moeite had met de leerstof te
beheersen, hielpen zij mij verder.’

Hogeschool van Amsterdam
(vragen over opleiding)
Economische deeltijdopleidingen
Locatie Wibauthuis, Wibauthuis 3B, Amsterdam
020 - 523 6088
deeltijd.economie@hva.nl
www.hva.nl/werken-en-studeren

Berkvacatures
(vragen over werk)
Strawinskylaan 11, Amsterdam
06 - 5105 7047
solliciteren@berkvacatures.nl
www.berkvacatures.nl

KOM NAAR DE VOORLICHTING
MAANDAG 20 MEI - 18.00 UUR
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM,
LOCATIE: WIBAUTHUIS
LOKAAL 06.C02

MELD JE SNEL AAN!
HET AANTAL PLAATSEN
MET BAANGARANTIE
IS BEPERKT.

Start in september 2019 met een deeltijdopleiding. Door een samenwerking tussen de Hogeschool
van Amsterdam en Berkvacatures krijg je gratis begeleiding, met uitzicht op een relevante baan!
Deeltijdopleidingen Business & Economie
Finance & Control | Bedrijfskunde | Human Resource Management | Commerciële Economie

