
Professionele bachelor Bedrijfsmanagement

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (AR)

JIJ WIL …
• Een job vol uitdaging, innovatie en
 ‘out of the box’ denken�
•  In eender welke sector een belangrijke
 rol spelen, dit zowel nationaal als
 internationaal�
•  Graag in team werken en op termijn
 een team aansturen alsook
 verantwoordelijkheid nemen�
•  Zaken in beweging zetten met jouw
 talent om te organiseren, te plannen en
 te communiceren�
•  Helemaal gaan voor een beroep waarin
 je snel carrière kan maken en waar men
 je op je waarde beoordeelt� Je kan met
 andere woorden zelf bepalen hoe je
 carrière eruit zal zien!

JOUW OPLEIDING
• Stoomt en vormt je in 3 jaren tot een
 ware professional die steeds uitgaat van
 mogelijkheden en voor alle mogelijke
 problemen een oplossing kan bieden!
•  In het eerste jaar zorgen we dat je
 ook een economische, commerciële,
 juridische en communicatieve basis
 meekrijgt naast de supply chain
 georiënteerde vakken�
•  Vanaf het tweede jaar gaan we in de 

diepte: inkoopactiviteiten, projectma-
nagement, materiaalbeheer, productie-
beleid, luchtvracht, maritiem, logistieke 
software, …

•  Daar het vooral bij de ondernemingen
 zelf is waar ‘the magic happens’ gaan 

we al vanaf het eerste jaar naar de 
bedrijven� Je zal doorheen je hele op-
leiding continu opdrachten maken voor 
en in samenwerking met vele bedrijven�

•  ICT-integratie en -innovatie is altijd een
 vast gegeven� Jouw laptop is dan ook 

niet weg te denken uit deze opleiding 
en geïntegreerde projecten vormen de 
rode draad� We gooien met de eerste

 vaktermen en met de meest recente
 logistieke software (ERP, WMS, TMS, ���)�
•  De kers op de taart is een stage van 12
 weken dewelke in binnen- en buiten-

land kan!
•  Er zijn verschillende studiereizen 

doorheen de hele opleiding� Zo gaan 
we op verschillende bedrijfsbezoeken, 
bezoeken we de luchthaven van Parijs, 
de havens van Antwerpen, Rotterdam 
en Le Havre� 

NET DAT TIKKELTJE MEER
• Dé troef van onze opleiding is de sterke 

band met de bedrijfswereld en de 
beroepsorganisaties die de bedrijven 
vertegenwoordigen zoals Logistiek Plat-
form Limburg, FEBETRA, Supply Chain 
Masters, TLV, VIL, UNIZO, VOKA, VKW, ���

•  Tijdens je opleiding krijg je via gastcol-
leges toegang tot de echte experts uit 
de supply chain wereld en delen zij hun 
kennis met jou�

•  Netwerken is de sleutel tot succes!  
Wij zijn nu eenmaal de hogeschool met 
het netwerk!

•  Ook ben je na deze opleiding iemand
 die zich in het Frans, Engels en Duits
 goed kan uitdrukken� 

JOUW TOEKOMST
• Met dit diploma op zak kan je kiezen uit
 jobs in elke schakel van de supply chain�
 Wat je precies wil doen, hangt af van je

 persoonlijke interesses! Een paar 
voorbeelden: Logistiek manager, 
Supply chain architect, Solution De-
sign Engineer, Transport Analyst, Key 
accountmanager, Warehouse supervi-
sor, Operations manager, Production 
manager, Logistics consultant� Na je 
bacheloropleiding nog niet klaar voor 
het werkleven en wil je graag nog wat 
bijstuderen? Dan kan je schakelen naar 
o�a� Master in Handelswetenschappen 
of kan je een verkorte Bachelor in het 
Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting 
Marketing in 1 jaar doen!

•  We stemmen onze opleiding voortdu-
rend af op het werkveld en organise-
ren daarnaast verbredingen wanneer 
je eenmaal in het werkveld staat� Dit 
concept passen we toe via ons Supply-

 ChainFactory model�
•  Supply chain management gerelateerde 

jobs zijn een erkend knelpuntberoep! 
Het jobperspectief voor jou als pas af-
gestudeerde is in deze sector ongekend 
hoog! Vele studenten hebben reeds 
één tot meerdere aanbiedingen op zak 
voordat ze afstuderen� Met dit diploma 
op zak mag je een mooie toekomst 
verwachten met tal van mogelijkheden 
op de hele arbeidsmarkt�

MOGELIJKE STUDIEVORMEN

  Dagonderwijs (voltijds)

  Verkorte opleiding

Ik daag je uit! Zoek iets wat nooit getransporteerd en/of geproduceerd is ... Je zal het niet vinden ☺. Als er iets is dat 
we geleerd hebben in de huidige Covid-19 periode dan is het wel dat we meer dan ooit producten vanuit alle hoeken 
van de wereld bestellen en ze liefst ook nog bij ons thuis laten leveren. Dit op letterlijk elk moment 24 uur/ 24 uur en 
7 dagen/ 7 dagen. Bovendien zit je hier in Limburg in DE Europese topregio wat logistiek en supply chain management 
betreft! Wil je met andere woorden een diploma waarmee je onmiddellijk aan de slag kan met doorgroeimogelijkheden 
en afwisseling? Twijfel niet, Supply chain management is de opleiding!

ONTDEK  
HET HIER!

MEER WETEN? 

PIETER BOUTSEN
OPLEIDINGSHOOFD

 + 32 11 77 50 34
 + 32 497 30 68 84

 pieter�boutsen@pxl�be
 www�pxl�be/supplychainmanagement

WAT VINDEN ONZE STUDENTEN, AMBASSADEURS 
EN ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING?

 PXL-BUSINESS

AR: Afstudeerrichting
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