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Assistent-manager Internationale Handel
Contact onderhouden met klanten in het buitenland, verkoopgesprekken voeren, onderzoek verrichten naar
exportmogelijkheden en exportadministratie (transportformulieren en douanedocumenten) organiseren; dat doe je
als assistent-manager internationale handel!
Volg de mbo-opleiding Assistent-manager Internationale Handel en je kunt na je opleiding aan de slag bij
internationaal gerichte handelsbedrijven. Dit zijn bedrijven die zich met import en export bezighouden. Beheers je
je talen en heb je interesse in de cultuur van andere landen? Mooi! Dat is namelijk onmisbaar in dit beroep.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• import- en exportactiviteiten uitvoeren
• hoe je verkoopgesprekken voert
• contacten leggen met potentiële klanten en het bedrijf
• te onderzoeken welke documenten bij welke exportzendingen nodig zijn
• hoe je marketing- en verkoopplannen maakt
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid
• voert het verkooptraject uit
• zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
• organiseert en voert import- en exportactiviteiten uit
• stelt een export/marketingplan op

Ook krijg je Nederlands, Spaans, loopbaan & burgerschap, Engels, Duits en rekenen.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:
• digitale vaardigheden
• ondernemerschap
• internationaal zakendoen en omgaan met andere culturen
• online marketing en e-commerce

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: tussen € 600,- en € 1000,- (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt 2-3 dagen per week stage.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-tl of vmbo-gl
• mbo niveau 3
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
Vervolgopleiding
• hbo Commerciële Economie of Small Business
• hbo Management, Economie en Recht
• hbo International Business
Crebo: 25133

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.



Vragen:
Mevrouw B. de Jong
B.deJong@horizoncollege.nl
06 23132824

