
MARKETING EN

COMMUNICATIE
DIT IS WAT VOOR MIJ

Ga je graag en gemakkelijk met verschillende mensen 
om? Ben je proactief en kun je improviseren? Beschik je 
over commercieel talent? Ben je communicatief sterk? 
Dan is een opleiding in de marketing en communicatie 
iets voor jou. Je hebt gevoel voor mensen en situaties. 
Je bent flexibel en dienstverlenend en hebt uitstekende 
mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan 
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes, een luxe koffiebar en 
 gezonde schoolkantine 
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen Economie en Dienstverlening
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van 
 alle gemakken

Tijdens je studie internationale ervaring opdoen? 
Vrijwel al onze opleidingen bieden buitenlandse 
activiteiten aan: één of meerdaagse 
excursies, stedentrips of uitwisselingen met 
andere scholen in de Euregio en de rest van 
Europa. Ook lopen steeds meer studenten stage 
in het buitenland, van net over de grens tot ver 
buiten Europa. Voor al deze activiteiten geldt: je 
doet nieuwe ervaringen op, je leert een andere 
cultuur kennen, je verbreedt je horizon en je 
talenkennis krijgt een ‘boost’. Met inter-
nationale leer- en werkervaring onderscheid 
je je van anderen. Heel handig als je straks een 
baan zoekt!
 

Via mbo naar hbo
Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? 
Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind 
je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een 
mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende 
leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun 
je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed 
voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat 
je straks klaar bent om de stap te maken!

DIT IS BIJZONDER

Over de grens



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Marketing en communicatie Medewerker marketing en communicatie 4 3 jaar bol

DIT KIES JIJ?

RICHTING RETAIL EN COMMERCIE

Over de grens

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




