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Commercieel medewerker
Als commercieel medewerker aan het werk? Dan werk je op een verkoopafdeling en verkoop je diensten en/of
producten aan klanten, bereid je gesprekken met klanten voor en geef je informatie en advies.
Commercieel medewerker is een leuk beroep, omdat je veel persoonlijk contact met zakenmensen hebt en je
commerciële talenten aan bod komen. Je onderhandelt scherp over inkoop- en/of verkoopprijzen, stelt offertes op
en bespreekt deze met afnemers en leveranciers. Je doel is zo gunstig mogelijke contracten voor je bedrijf af te
sluiten. Ook verzorg je de administratieve afhandeling. Heel belangrijk is het opbouwen van klantrelaties en het
uitvoeren van promotieactiviteiten. Spreekt dit je aan en kun je goed onder stressvolle omstandigheden werken?
Meld je aan voor de mbo-opleiding Commercieel Medewerker!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• marktinformatie verzamelen en een activiteitenplan opstellen
• klantgericht verkopen
• onderhandelingen voeren met klanten
• klachten behandelen en contacten onderhouden
Ook krijg je Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:
• digitale vaardigheden
• ondernemerschap

• ondernemerschap
• internationaal zakendoen en omgaan met andere culturen
• online marketing en e-commerce

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 400,- tot € 600,- (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 2-3 dagen per week stage
Vooropleiding
• vmbo-kb
• mbo niveau 2
Vervolgopleiding
• Assistent-manager Internationale Handel
• Vestigingsmanager
• Junior Accountmanager
• Intercedent
• Specialistenopleiding Leidinggevende Team/Afdeling/Project
• Specialistenopleiding Vakman Ondernemer
Crebo: 25134

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

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

