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E-Commerce Manager
Sociale media, apps en internet bieden steeds meer mogelijkheden om geld te verdienen. Maar dat gaat niet
vanzelf. Je hebt kennis, vaardigheden en creativiteit nodig. Ontdek het tijdens de mbo-opleiding E-commerce
Manager!
Een kaartje voor je favoriete artiest bestellen, boodschappen thuis laten bezorgen of je eigen merk promoten op
Instagram: het zijn allemaal voorbeelden van e-commerce. Als e-commerce manager leer je de geheimen van
succesvol marktonderzoek, verkoopbeleid en promotie. Je kunt je eigen merk opzetten of werken voor een
organisatie die klanten via moderne media wil bereiken en behouden.
De opleiding biedt veel afwisseling. Je leert door heel veel dingen te doen. Bijvoorbeeld reclame maken,
marktonderzoek uitvoeren, teksten schrijven, plannen pitchen, zoekmachines optimaliseren, een begroting
opstellen, leidinggeven en werken met lastige klanten. En dat is nog maar een kleine greep uit de leerstof!
Interesse? Lees hieronder meer over de mbo-opleiding E-commerce Manager.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Tijdens deze opleiding leer je hoe je verkoopgesprekken met klanten voorbereidt en uitvoert. Ook
leer je hoe contacten met klanten onderhoudt en hoe je promotionele activiteiten kunt verzorgen.
Je leert hoe je marktonderzoek uitvoert en hoe je, op basis van dit onderzoek, voorstellen doet
voor het commerciële beleid. Ook ontwerp en maak je media-uitingen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden: € 500,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt stage in het 2e en 3e leerjaar
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl
• havo 3 naar 4 met overgangsbewijs
• mbo niveau 3
Crebo: 26010

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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