
De arbeidsmarkt wacht vol ongeduld op jou. Met jouw 
allround profi el kan je overal terecht. Stoom jezelf klaar 
om samen met ons de uitdagingen van de toekomst aan 
te gaan. Tijdens de opleiding werk je aan je kennis van 
de job en aan praktische vaardigheden zoals ICT. Apps, 
data en social media hebben voor jou binnenkort geen 
geheimen meer. Je wordt ook gevormd tot een creatieve 
professional zodat je verrassend en out of the box kan 
denken. Dat doe je in een bedrijf of in een andere 
organisatie, maar commerciële fl air heb je zeker. Jouw 
positieve ingesteldheid werkt aanstekelijk voor anderen.  

• Je houdt van multitasken, en denkt in termen 
      van oplossingen?  
• Je hebt een passie voor het managen van projecten 
      en events?
• Je bent een teamplayer: je wil het beste uit jezelf 
      en ook uit anderen halen?
• Je hebt veel zin om je talen en communicatievaardigheden 

naar een hoger niveau te tillen?
• “Turning work into fun” is je motto? 

Dan heb je zin om het verschil te maken. Een boeiende mix 
van Human Resources, Facility, Marketing en Event-
management geeft je alle troeven in handen.

Een co-manager met 
een vleugje creativiteit

“La raison pour laquelle j’ai choisi 
Offi  ce Management, c’est parce 
que c’est une formation très vaste. 
Mes études en Offi  ce Management 
m’ont même ouvert une porte 
que je pensais ne jamais pouvoir 
ouvrir, celle du marketing digital.”
- Alythea Metaxas, studente

“Ik koos voor EhB omdat je daar 
geen specifi eke afstudeerrichting 
moet kiezen. Zo hou ik mijn opties 
open en heb ik nog veel 
toekomstmogelijkheden.”
- Temesgen Mees, student

Let’s get social!

Manage your way

@Erasmushogeschool

@Erasmushogeschool

Meer weten?

ehb.be

Ik wil meer weten
Benieuwd naar het volledige 
studieprogramma of de inhoud 
van je vakken? Ga dan snel naar 
ehb.be/om

Infodagen 2021
• za. 13 maart
• za. 24 april
• za. 26 juni
• za. 4 september
• za. 11 september

Bekijk zeker ook 
ehb.be/infomomenten

Workshopweek 2021
• 15 februari tot 19 februari
        (krokusvakantie) 

Alle opleidingen openen de deuren om je 
een voorsmaakje te geven van de studie 
of de job. Als corona roet in het eten gooit, 
werken we een digitaal programma uit. 
Begin 2021 lees je meer via: 
ehb.be/workshopweek

Schrijf je dan in op onze blogs: 
ehb.be/blijf-op-de-hoogte
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Campus
 Bloemenhof

Campus Kanal

Jouw campus
Je studeert op campus Bloemenhof 
en/of campus Kanal. Vlakbij 
de Dansaertwijk maken deze 
campussen deel uit van een van de 
hipste buurten van centrum Brussel. 
Campus Bloemenhof ligt – zoals de 
naam al deed vermoeden – vlakbij 
het Bloemenhofplein; het gezelligste 
pleintje van Brussel. Maar ook 
campus Kanal is binnenkort niet 
meer uit het straatbeeld weg te 
denken. In dit splinternieuwe, 
state-of-the-art gebouw proberen 
we zo nauw mogelijk samen te 
werken met de buurt en plannen 
we activiteiten met de aanwezige 
organisaties. Buiten de lessen 
kan je je uitleven met een van de 
studentenverenigingen, die heel wat 
culturele activiteiten en uitstappen 
organiseren. 

Beide campussen zijn makkelijk 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Dankzij het MIVB-
abonnement rij je een heel jaar 
voor een prikje door de stad (in 
2020 voor 50 euro). Gebruik je 
liever de fi ets, dan parkeer je met 
gemak je deelfi ets van Villo! in de 
omgeving van de campus. Een 
jaarabonnement kost slechts 35 
euro en er zijn vaak nog kortingen te 
scoren. En vergeet de deelsteps niet!

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Campus Kanal
Slotstraat 28, 1000 Brussel

Metro: 1 en 5
- halte Sint-Katelijne

Tram: 29, 32, 33, 38, 46, 63, 
65, 66, 71, 86, 88, 4, 3, 51
- halte Beurs
- halte Anneessens
- halte Ninoofsepoort
- halte Vlaamsepoort

De Lijn bus: 126, 127, 128
- halte Ninoofsepoort

Trein
1. Brussel Zuid
2. Brussel Centraal
3. Brussel Noord

Campus Bloemenhof
Zespenningenstraat 70

1000 Brussel
tel. 02 213 61 10 
Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

tel. 02 899 71 00
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Geïntegreerde professionele communicatie (E, F, N)

Language support

Engels

Frans

Nederlands

Spaans / Duits / naar keuze

Experiental learning

(Internationale) stages & Pop 

Team Lab

Creativiteitstechnieken

Projects: Travel & Events

Research & bachelorproef

Multilingual communications skills 

Jouw programma

Go international 
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Facility management

Facility management fundamentals

Facility management & general services

Integrated facility management

Management support & project management

Management support

Project management: travel & event management

Cross cultural management

Human Resources Management

IT skills (soft- en hardware) & social media

Co-management
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Bedrijfstopics

Bedrijfsmanagement

Marketing

Financieel management

Juridische topics

Inleiding recht en internationale instellingen, handelsrecht

Sociale wetgeving

Business Support

Van bij de start van je studie ga je er meteen tegenaan. Je neemt deel aan 
vergaderingen, je gebruikt drie talen en krijgt les in grote en kleine groepen. 
Overdonderd? Geen probleem, we ondersteunen je op alle mogelijke manieren. 
Via Language Support kan je extra taalcoaching aanvragen om je niveau 
bij te spijkeren. Je kan bij je studiebegeleider terecht om een efficiënte leer-
methode en examenstrategie onder de knie te krijgen. En verder is er ook 
begeleiding om jouw persoonlijk traject uit te stippelen. 

Als Office Manager ga je volop internationaal. Een buitenlandse ervaring is immers 
een troef voor de arbeidsmarkt. Je vergroot je meertaligheid. Je leert flexibel in het 
leven te staan. Je kan al vanaf het eerste jaar stage lopen in het buitenland (3 
weken). In het tweede jaar (6 tot 8 weken) en derde jaar (3 maanden) kan je daar-
voor een beurs krijgen. Voor Wallonië, Europa of de rest van de wereld. 

Heb je interesse in een buitenlandse studie? Ook dat kan. In het derde jaar kan 
je één semester studeren in een van onze partnerinstellingen, van Finland over 
Brussel en Wallonië tot Spanje. Je crossculturele vaardigheden breng je in de 
praktijk dankzij een internationaal project. En vergeet niet: onze hoofdstad is ‘the 
place to be’ voor Office Managers, hier vind je zeker je droomjob. 

Meer weten?

ehb.be

Organisatie & Management* studeer je op campus Bloemenhof, in 
hartje Brussel, aan het idyllische plein met dezelfde naam. Je bent er op 
wandelafstand van hippe winkeltjes, toffe cafés, gezellige restaurants en 
een bruisend nachtleven. 

Ook de Ancienne Belgique, verschillende filmzalen en het populaire Sint-
Goriks- en Sint-Katelijneplein liggen vlakbij, waardoor je ook het echte 
Brusselse studentenleven kan ontdekken. 

Elke dag probleemloos van en naar onze campus geraken, kan met de 
trein, tram, bus of metro. Bovendien reis je tegen studententarief.

Welkom op EhB

Manage your way

Én lokaal én globaal én internationaal 

Co-management

Een opleiding met een brede toekomst in alle sectoren en organisaties. Je zet 
jouw stempel via je eigen accenten. Niet minder dan 3 (!) stages, elk jaar ééntje. 
Een bachelorproef waarin je praktijkgericht onderzoek voert voor een bedrijf of 
organisatie en een concrete dienst verleent. 

Brussel wordt je startpunt, maar ook je thuis. In deze world wide city druk je je 
vlot uit in het Nederlands, Engels en Frans. Aan ’t eind van de rit beheers je al 
deze talen als een professional. Je munt uit dankzij een internationale ervaring. 
Werkgevers wachten je vol ongeduld op. Ça alors! 

Als Office Manager denk je mee met je organisatie, je denkt vooruit en staat 
borg voor innovatie. Dankzij je creativiteit en expertise help je organiseren en 
coördineren. In team of zelfstandig, in ieder geval ben je praktisch ingesteld en 
zorg je voor de follow-up.

Jouw traject
Sterk meertalig & innovatief!

Opleiding in cijfers

100 %

3/4
>100.000

van de oud-studenten vindt de opleiding goed 
tot zeer goed: diversiteit versterkt de 
dynamiek van de opleiding.

van de afgestudeerden werkt in een 
internationale of meertalige omgeving.

Je hebt keuze tussen heel
veel potentiële stageplaatsen.

Coachende aanpak

“ I’ve discovered the best possible - professional - 
version of myself. I have accomplished so many 
goals during the last three years and there are 
plenty to accomplish still. ” - Sharia Mergan, studente

*Onder voorbehoud van goedkeuring.
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