Verkoper
BBL (niveau 2)

Crebo: 25167
Sector: Economie
Studierichting: Retail
Niveau: Niveau 2
Locatie: Apeldoorn, Goes, Gorinchem (dependance), Gouda, Hoevelaken
(dependance), Kampen, Kesteren (dependance), Rijssen (dependance),
Rotterdam
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Jouw toekomst?
Als verkoper weet je hoe je met klanten om moet gaan. Want
de klant ziet jou als expert. Zowel bij het voeren van het
verkoopgesprek als bij het afrekenen van de artikelen, sta jij
je klant vakkundig te woord. Je helpt hem of haar bij de
aankopen, en besteedt een deel van je tijd aan het
aantrekkelijk

presenteren van je artikelen. Natuurlijk moet de winkel ook
goed schoongehouden worden. Want je wilt een goede indruk
bij de klant achterlaten. Als verkoper word je aangestuurd
door een verkoopspecialist, afdelingsmanager of
filiaalmanager, maar je voert veel van je taken zelfstandig uit.

De opleiding
"Je bent het liefst lekker bezig in de praktijk. Daarom kies je
ervoor om één dag per week naar school te gaan. Dat
betekent dat je een groot deel van de week al aan het werk
bent. Op school krijg je vakken als verkoop, rekenen,
kassawerkzaamheden en servicegerichtheid. Zo krijg je een
goede basis om straks als vakkundig verkoper aan de slag te
gaan. Door de beroepsbegeleidende leerweg doe je veel
praktijkervaring op en verdien je vaak een salaris. De BBLopleiding is de ideale opleiding voor

mensen die het niet zien zitten om vijf dagen in de week naar
school te gaan en die het leuk lijkt om veel praktijkervaring op
te doen. De opleiding duurt in principe een jaar."
Vooropleidingseisen: diploma vmbo basisberoepsgerichte
leerweg Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op
1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent. De
lessen voor de BBL-opleiding Verkoper worden ook op de
Gomarus te Gorinchem en het Van Lodenstein College te
Hoevelaken gegeven.

Vervolgstudies
Nog niet uitgeleerd? Dan kun je verdergaan met de opleiding op niveau 3.
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