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Vestigingsmanager Groothandel
Je leert als vestigingsmanager groothandel hoe je zelfstandig een vestiging runt en hoe je een team van
commerciële en logistieke medewerkers aanstuurt. Lijkt dit jou leuk? Meld je dan aan voor de mbo-opleiding
Vestigingsmanager Groothandel!
Als vestigingsmanager groothandel krijg je inzicht in logistieke processen. Je houdt je namelijk bezig met het
inkopen en verkopen van goederen aan bedrijven. Je zorgt ervoor dat er voldoende voorraad in het magazijn is.
Ook benader je nieuwe klanten en onderhoud je relaties met bestaande klanten. Je weet jouw team te motiveren
om het maximale bedrijfsresultaat te behalen. Je kunt goed omgaan met stress want in een logistieke omgeving
staat het werk nooit stil en het is belangrijk dat je kunt schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Ook durf je
zelfstandig beslissingen te nemen. Je weet hoe je met mensen moet omgaan en kunt je mondeling en schriftelijk
goed uitdrukken. Je stelt graag de wensen van je klant en je medewerkers centraal. Kortom, geen dag is hetzelfde!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• de markt onderzoeken en voorstellen te doen voor commercieel beleid
• het verkooptraject uit te voeren
• hoe je zorgt voor relatiebeheer en klantenservice
• hoe je het vestigingsbeleid vormgeeft en de vestiging runt
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

• 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 meeste onderwijsbenodigdheden worden in het eerste jaar aangeschaft.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Vooropleiding
• vmbo-kl, vmbo-tl of vmbo gl
• mbo niveau 3
Vervolgopleiding
• hbo Small Business
• hbo Commerciële Economie
• hbo Management, Economie en Recht
Crebo: 25137

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.
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