Eerste verkoper (Leidinggevende)
(bbl)
Werk aan de winkel
aansturen | begeleiden | contact met klanten | omgaan met geld |
organiseren | plannen | producten verkopen | samenwerken |
verantwoordelijkheid | zelfstandig werken
Als eerste verkoper werk je zelfstandig in een winkel. Je houdt de voorraad bij en
geeft op tijd nieuwe bestellingen door. Daarnaast stuur je medewerkers aan.Je
begeleidt je collega’s bij het ontvangen en opslaan van producten. Daarbij geef je
feedback over hun werk. Je zorgt er ook voor dat het magazijn goed wordt
opgeruimd en schoongemaakt. Jij bepaalt hoe je de producten in de winkel
presenteert en je maakt de displays in orde. Soms vergader je met je collega’s en
leidinggevende, bijvoorbeeld over de verkoopcijfers.
Je moet in dit vak goed kunnen samenwerken, aansturen, begeleiden, uitvoeren,
plannen en organiseren. Bij Summa Business leer je alles wat je nodig hebt om als
eerste verkoper in een winkel te kunnen werken. Zo zorg je dat jouw winkel
straks goed loopt.

Niveau 3
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25153

Interessegebied(en)
Economie. Verkoop en Administratie

Summa Business
Sterrenlaan 10, Eindhoven

Eerste verkoper (Leidinggevende) (bbl)
Wat word je?
Je wordt eerste verkoper in een winkel. Als je nog verder
wilt studeren, kun je bijvoorbeeld de opleiding Manager
retail of Ondernemer retail volgen.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt minimaal 20 tot 24 uur per week bij een leerbedrijf
en gaat 1 dag per week naar school.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding.
• Heb je een diploma Verkoper niveau 2, dan kun
je instromen in het 2e leerjaar.
Werk
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Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

