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Jouw toekomst?
Verkopen zit in jouw bloed. Maar je wilt meer. Als manager
retail leer je een zaak runnen. En dat is een hele
verantwoordelijkheid. Want de verkopers zijn afhankelijk van
jouw leidinggevende capaciteiten. Als manager retail heb je
een veelzijdige en boeiende baan.

Je bent verantwoordelijkheid voor het filiaal van een grote
winkelketen. Je stuurt de verkopers aan en moet de geplande
winkelomzet halen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor
de administratie en moet je het imago van je vestiging
bewaken. Flink aanpoten dus.

De opleiding
"Omdat je als manager retail flink wat verantwoordelijkheid
draagt, is de opleiding op niveau 4 best pittig. Je leert
leidinggeven, verkoopgesprekken voeren,
bedrijfseconomische berekeningen maken, voorraadbeheer
toepassen, een aantrekkelijk assortiment samenstellen,
relatiemanagement, personeelbeleid uitvoeren en alle ins en
outs op commercieel, logistiek en financieel vlak. Omdat je
kiest voor een BBL-opleiding, betekent dat dat je naast een
(on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf één dag per week
naar school

gaat. Om aan de opleiding mee te kunnen doen, moet je ook
echt een officiële arbeidsovereenkomst met dat leerbedrijf
hebben. Dat heeft zo z'n voordelen; je verdient een écht salaris
en je leert je vak in de praktijk." De opleiding
verkoopspecialist duurt twee jaar en aansluitend doorstroom
ondernemer/manager retail een jaar. Vooropleidingseisen:
(verwant) mbo-diploma op niveau 3 of havo-diploma of vwodiploma Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op
1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent.

Vervolgstudies
Wil je hogerop? Kies dan voor een vervolgtraject op een hbo-opleiding. Je kunt denken aan bedrijfskunde of marketing.
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