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Retailmedewerker
Vind je het belangrijk dat de klant voorop staat? En lijkt het je leuk om producten op een aantrekkelijke manier te
presenteren? Meld je aan voor de mbo-opleiding Retailmedewerker!
Als Retailmedewerker moet je klantgericht kunnen handelen, heb je sociale vaardigheden nodig en is een
commerciële instelling een must. Daarnaast heb je een professionele houding en ga je servicegericht te werk. Het
contact met de klant staat namelijk voorop, zowel bij het voeren van het verkoopgesprek als bij de financiële
afhandeling. Verder zorg je ervoor dat de verkoopruimte er goed uitziet en houd je je bezig met de ontvangst en
opslag van goederen.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• ontvangst en verwerking van goederen
• verkopen
• kassatransacties afhandelen
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen. Denk hierbij aan:
• internationaal bewustzijn
• Engels
• ondernemend gedrag
• duurzaamheid in beroep
• supermarkt (BBL)

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1,5 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 500,- (BOL), ca. € 420,- (BBL) (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen

AANVULLENDE INFORMATIE
Tijdens de beroepspraktijkvorming werk je aan opdrachten samen met je leerbedrijf.
BOL: je loopt na een introductieperiode 1-2 dagen per week stage gedurende de opleiding.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 of 2 dagen per week naar
school.
Vooropleiding
• vmbo-bb
• mbo Entree (met positief doorstroomadvies)

Vervolgopleiding
Retailspecialist (Mode/Wonen/Food)
Crebo: 25167

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Bij voldoende aanmeldingen wordt deze opleiding zowel in Hoorn als in Heerhugowaard
aangeboden.



Informatie en vragen
De heer A. Lute

De heer A. Lute
A.J.M.Lute@horizoncollege.nl
06 34744495

