
 

In Office Management ontplooi je jezelf tot de ideale Office 
Manager. Aan de hand van groepswerken, stages in de 3 
jaren en zelf een incentivereis leer je op een aantrekkelijke 
manier wat de richting inhoudt. Ondertussen leer je je 
medestudenten ook beter kennen en vind je misschien wel 
vrienden voor het leven! 

 

Van Volsem Jens  

 

Office Management is de opleiding die je voorbereidt voor het 
bedrijfsleven!  

Je krijgt de kans om samen te werken, verschillende talen te leren 
computervaardigheden te verwerven en nog veel meer! 

Een pluspunt aan Office Management is dat je in het eerste jaar al 
direct op stage mag! Dit is een unieke ervaring! 

 

Madison Saldi 

 

 

  

 

 

Van zodra je de campus binnen stapt voel je een goede sfeer. 

Ik heb het geluk om in een school te zitten met docenten voor wie 
persoonlijke ontwikkeling een prioriteit is. 

Deze studierichting opent veel opportuniteiten en je kunt overal 
terecht in de beroepswereld. Ben jij goed in communiceren in 3 
verschillende talen? Heb je interesse voor Marketing, Management, 
Recht, Bedrijfsmanagement? Aarzel niet, Office Management is de 
geschikte studierichting voor jou. 

Juliene Nsimba 

 

 



 

Ik volg Office Management aan de Erasmushogeschool te Brussel. 
Het is in het centrum gelegen waardoor je na je lessen de leuke 
spots van Brussel kunt gaan verkennen met je vrienden. Ik ben 
meer dan ooit open gebloeid als persoon en word heel goed 
begeleid door de docenten. Dus zeker en vast niet twijfelen en 
kies voor een leuke en leerrijke richting net als mij. Tot snel? 

Venera Niazashvili 

 

 

 

 

J’ai choisi Office Management parce que cette formation c’est une 
formation pratique et polyvalente. Avec cette formation tu peux 
travailler dans tous les secteurs, entreprises et organisations. Et 
c’est aussi intéressant en moment de choisir les stages car tu peux 
choisir ou tu veux selon tes passions. 

A bien tôt peut-être !     

Dana Garcia 

 

  

 

 

 

Mijn naam is Irakli Kazachvili en ik ben 20 jaar oud. Office 
Management is een richting die me erg aanspreekt op vele vlakken. 
Het is een allround richting, waar ik mij verder kan ontplooien. 
Talen spreken me erg aan en ik vind het ook leuk om te leren. 
Marketing en bedrijfsmanagement zijn ook interessant en 
noodzakelijk voor een Office Manager. Als Office Manager zal elke 
dag anders zijn en dat is wat ik er het leukst aan vind. 

 

 

 

 



Ik heb er tot vandaag absoluut geen spijt van dat ik heb gekozen 
voor deze opleiding omdat je er nieuwe dingen bijleert zowel bij 
stages als in de lessen. Het is een gevarieerde en uitgebreide 
opleiding. De focus ligt niet enkel op de basis van de opleiding, maar 
er wordt een brede waaier aan informatie gedeeld  

Naomi Fataki 

 

 

 

 

 

 

 

Ik voel me echt goed en ik voel me hier ook thuis. En als er iets niet 
goed gaat kunnen we altijd naar Studeo om extra hulp te vragen. De 
docenten, het secretariaat en de medestudenten zijn heel 
aangenaam en ook open met iedereen. Ben je een taalknobbel en je 
wil later graag organiseren? Aarzel dan zeker niet om naar 
Erasmushogeschool te komen. 

Aurélie N’Ganzadi 

 


