
ASSISTANT MANAGER 
INTERNATIONAL TRADE

Manager worden in het buitenland 
iets voor jou? Een buitenlandse stage, 

internationaal erkende certificaten 
behalen en cultuur snuiven. Binnen 

de opleiding Assistant Manager 
International Trade leer je alles over de 
wet- en regelgeving voor in- en uitvoer 
in Nederland. Je leert de verschillen in 
handeldrijven met verschillende landen 

en culturen.

INTERNATIONAL 
MANAGER RETAIL

Deze opleiding richt zich op het werken 
in de EURegio binnen een franchise, 
in een winkelfiliaal of bij zelfstandige 

retailers. Het hoofdkantoor bepaalt vaak 
de plannen op hoofdlijnen.  

Jij neemt alle beslissingen die nodig 
zijn op het gebied van financieel-, 

personeelsmanagement en marketing 
om de doelen te behalen van je 

eigen filiaal.

INTERNATIONAL  
SUPPLY CHAIN MANAGER

Wat is de beste transportmethode 
van A naar B? En welke waarde voeg 
jij toe aan producten die van A naar 
B gaan? Je leert alle kanten van de 

bedrijfsvoering, denk aan magazijnen 
inrichten, assemblagewerkzaamheden 

plannen en opslagkosten bepalen. 
Maar ook douane transport regelen  

en veel wetten en regels over  
arbo en milieu.

INTERNATIONAL 
HOSPITALITY MANAGER

Als international hospitality manager
 ben jij de spil in de nationale en 

internationale reisbeleving van mensen. 
Je geeft leiding aan een team en probeert 
hen ertoe te zetten de beste reiservaring 

neer te zetten voor jullie gasten. Naast het 
leidinggeven draag je hier zelf ook  

een steentje aan bij met jouw brede  
kennis van de internationale  

toerismesector.

Uitstroom-
richtingen



Jij bent een echte teamplayer?

Kijk jij verder dan de landsgrenzen? Ben je geïnteresseerd in 
verschillende beroepen en culturen? Ben je een teamplayer en 
werk je graag samen met anderen aan toffe (internationale) 
projecten? Dan past de 3-jarige mbo-opleiding Gilde 
International helemaal bij jou!

Heb jij interesse in verschillende beroepen en culturen?

grens- 
verleggend

zelf-
verzekerd

onder-
nemend

communi-
catief sterk

creatief  
en energiek

betrokken

Ben jij...

Dan past Gilde International 
helemaal bij jou!

paspoort G ILDE  INTERNAT IONAL

Wanneer ging jij / de laatste keer / over de grens?

Naam / voornaam / achternaam 

P NLD Nederlands

4 3 jaar Bol Venlo Direct na de
    zomervakantie

type code nationaliteit

niveau duur leerweg locatie startmoment

Welke grens / wil jij / verleggen?

Over de / opleiding

Bij Gilde International zitten studenten 
van verschillende uitstroomrichtingen in 
één klas. Samen werk je aan verschillende 
projecten. Het organiseren van een 
internationale reis, het opzetten van een 
evenement voor een goed doel of een 
markt- en doelgroepenonderzoek zijn enkele 
opdrachten waar je mee aan de slag gaat. 

Je schrijft je in voor één van de vier 
uitstroomrichtingen die Gilde International 
aanbiedt, maar tijdens de opleiding is 
het mogelijk om van uitstroomrichting te 
veranderen en te bepalen waar jij jouw 
diploma in wilt halen. Door de intensieve 
samenwerking in projecten maak je kennis 
met de verschillende werkvelden en kun 
je ontdekken wat het beste bij jou past. 
Dit alles doen we in een internationale 
context. Want: Gilde International bereidt 
jou voor op een internationale carrière 
in de EURegio. Of dit nu binnen een 
internationaal bedrijf in Nederland is of in 
het buitenland: dat bepaal je zelf!

Verleg jij 

grenzen?

Bezoek onze 

website!


