Opleiding
Niveau
Leerweg
Duur
Startmoment

Verkoopspecialist Detailhandel (niveau 3) (90383)
3 vakman/vakvrouw
BOL (beroepsopleidende leerweg)
1,5- 2 jaar
september
Opleidingen waarvan de crebocode begint met een 9 (bijvoorbeeld crebo 90500) zijn
vernieuwde opleidingen volgens de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur.

Wat voor werk ga je doen?
Als verkoopspecialist hou je je voornamelijk bezig met de verkoop en het optimaliseren van het
verkoopproces. Je geeft advies aan klanten en collega’s, verzorgt de verkoopruimte en zorgt voor een
commercieel aantrekkelijke presentatie van de artikelen. Je bent specialist als het gaat om het
assortiment.
Als verkoopspecialist geef je soms leiding aan medewerkers.
Verder kan je je bezig houden met hygiëne, diefstalbestrijding, bestellingen, en de goederenontvangst
en- opslag.

Lijkt het je leuk om in een winkel te werken, verkoopgesprekken te voeren of leiding te geven? Ben je
dienstverlenend en representatief? Dan zoeken we jou voor onze opleidingen Detailhandel!
Wat kun je worden? Waar kun je werken?
Als verkoopspecialist kan je gaan werken bij food- en/of non-foodafdelingen van een klein-, midden- of
grootwinkelbedrijf.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Beroepsopleidende leerweg (bol)
Wanneer je kiest voor de beroepsopleidende leerweg volg je lessen op school. Verder loop je bepaalde
periodes stage. Tijdens je opleiding is er veel aandacht voor alle onderdelen van de detailhandel. In de
beroepspraktijkvorming (stage) oefen je alle vaardigheden die nodig zijn voor een verkoopspecialist in een
winkel. Je werkt regelmatig mee aan activiteiten en projecten in en buiten de school. Ook zijn er projecten
waarin je zelfstandig opdrachten met klasgenoten uitvoert. De vaktheorie wordt aangeboden door de
docent of via diverse (digitale) leermiddelen. Naast verschillende economische vakken krijg je les in Engels,
Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap.
Persoonlijke begeleiding
In de opleiding besteden we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding. Hiervoor zijn mentorlessen en
persoonlijke gesprekken ingepland. Verder is er een nauwe samenwerking met jeugdhulp en is er op
sommige locaties een jongerenwerker aanwezig.
Beroepspraktijkvorming
BOL
eerste jaar: Gedurende het eerste jaar loop je minimaal 25% van je tijd stage.
tweede jaar: Gedurende het tweede jaar loop je minimaal 25% van je tijd stage.
Wat vraagt het beroep van je?
Je hebt een klantgerichte houding en je bent sociaal vaardig en flexibel. Je hebt een commerciële en
professionele instelling en bent servicegevoelig. Je laat een stimulerende en motiverende beroepshouding
zien in de omgang met klanten, collega’s en leidinggevenden.
Leslocatie(s)
Locatie

Contactpersoon

Professor Holwerdalaan 62
2672 LD
Naaldwijk

Dhr. N. Lock (bol)
(0174) 513 321
n.lock@albeda.nl

Telefoon:(0174) 513 321
Fax: (0174) 518 095
Bijzonderheden:
Let op, voor bbl: aanmelden tot 1 december voor start februari.
Spinozaweg 400
3076 ET
Rotterdam

Dhr. M. Neelen
010 4925168
m.neelen@albeda.nl

Telefoon:(010) 492 51 61
Fax: (010) 419 98 75
Bijzonderheden:
Let op, voor bbl: aanmelden tot 1 december voor start februari.
Zuster Hennekeplein 80
3033 BW
Rotterdam

Dhr. A. Van der Kooij
(BOL)
(010) 443 01 00
a.vanderkooij@albeda.nl

Telefoon:(010) 443 01 00
Fax: (010) 443 01 99
Buys Ballotlaan 25
3132 SC
Vlaardingen

Dhr. N. Lock (bol)
(010) 445 53 33
n.lock@albeda.nl

Telefoon:(010) 445 53 33
Bijzonderheden:
Let op, voor bbl: aanmelden tot 1 december voor start februari.

Toelatingseisen
vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg in de sector handel, economie
en administratie. Een andere sector mag ook als je wiskunde en/of economie als examenvak hebt gehad.
minimaal 16 jaar
overgangsbewijs havo/vwo leerjaar 3 naar 4
diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 Verkoopmedewerker/Verkoper voor het 1-jarig traject is gewenst
diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding
Aannameprocedure
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een test en een intakegesprek. Hiermee bekijken we of je
gemotiveerd en geschikt bent voor de opleiding en het beroep.
Vervolgopleidingen
Na het behalen van het diploma Verkoopspecialist kan je wellicht doorstromen naar de opleiding
Filiaalmanager (BOL en BBL) of Ondernemer Detailhandel (BOL). Dit duurt dan nog 1,5 jaar in de BOL en 2
jaar in de BBL.
Kosten
BOL lesgeld: € 1118,00
BOL boekengeld en leermiddelen circa: € 800,00
De peildatum voor de kosten in bovenstaand overzicht is 1 juni 2010. Jaarlijks stelt de minister van
Onderwijs het les- en cursusgeld bij. Het BOL-lesgeld geldt vanaf 18 jaar en ouder.
Algemene informatie
Algemene informatie opleidingen Trajectbureau
Rosestraat 1101, Rotterdam (010) 290 10 20
E-mailadres: albeda@albeda.nl

