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Iets voor jou?
Werken in de detailhandel bete-

kent werken met mensen. Je kunt 

in allerlei verschillende soorten win-

kels of voor een webshop  werken. 

Belangrijk is dat je ver kopen een 

uitdaging vindt en dat je ken-

nis hebt van de producten die je 

verkoopt. Daarnaast moet je goed 

met mensen kunnen omgaan en je 

kunnen verplaatsen in wat de klant 

wil. Je bent het visitekaartje van de 

winkel. Je bent praktisch, flexibel, 

kunt goed samenwerken en houdt 

van aanpakken. Herken je jezelf in

deze eigenschappen? Ontdek dan je 

eigen talenten in de detailhandel!

Met een opleiding in de detailhandel 
kun je bijvoorbeeld aan de slag in een 

kledingwinkel. Je kunt dan goed je  
creativiteit kwijt in het geven van  

modeadvies aan klanten.
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Werken in een winkel

Met een beetje lef en ambitie kun je uitgroeien 

van caissière tot filiaalmanager met tig man  

personeel. In de detailhandel kan het allemaal!

Een middagje shoppen met 

vriendinnen. Boodschappen 

doen in de supermarkt. De 

nieuwste games scoren bij 

de gamestore. De detailhan-

del is een van de grootste 

branches in Nederland. 

En wat is er leuker dan 

 producten verkopen die je 

zelf ook leuk vindt? Er is 

keus genoeg. Grofweg kun je 

onderscheid maken tussen 

food- en non-foodwinkels. 

Maar of je nu werkt in een 

supermarkt, een viswinkel 

of een banket bakkerszaak, 

of verkoopadvies geeft in 

een kledingzaak, een mega-

sportstore, of een telecom-

winkel; je bent altijd het 

visitekaartje van de winkel. 

Uiteindelijk draait het 

allemaal om tevreden klan-

ten. Omgaan met klanten, 

collega’s en leveranciers, 

artikelen zo presenteren 

dat ze goed tot hun recht 

komen, de kassa bedienen, 

verkoop gesprekken voe-

ren, leidinggeven  – dit zijn 

werkzaamheden die bij je 

taken pakket (kunnen) beho-

ren. Kortom: werken in de 

detail handel is boeiend en 

afwisselend.
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Verkoopspecialist 

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  1,5-2 jaar 

   Zaandam 

» Als verkoopspecialist:
- beschik je over een brede kennis van jouw 

product of dienst en kun je klanten dus goed 

adviseren;

- weet jij jouw klanten te inspireren en te 

verleiden en kun je inspelen op specifieke 

wensen;

- zorg je voor een aantrekkelijke presentatie 

van artikelen in de winkel;

- beheer je naast de voorraden ook de kassa 

en  bijbehorende betaalmiddelen;

- ben je op de hoogte van de laatste trends in 

je branche;

- doe je promotie van de winkel waar je werkt.

» Waar werk je?
Winkels zijn er in alle soorten en maten: van 

de bakker om de hoek tot de supermarkt, van 

een kledingzaak tot een telecomwinkel. Je 

kunt dus op heel veel plaatsen terecht. Vaak 

beheer je een kleine afdeling.

» Mogelijke vervolgopleiding
Manager retail niveau 4 (versneld traject 

mogelijk)

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- mbo-diploma niveau 2 Verkoper of een 

gelijkwaardig diploma.

Verkoper

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  1,5-2 jaar

   Zaandam 

» Als verkoper:
- verkoop je producten of diensten die zo goed 

mogelijk aansluiten bij de wensen van jouw 

klant;

- verwerk je de nieuwe voorraden die 

binnenkomen;

- zorg je dat de schappen of rekken goed 

gevuld blijven en er altijd netjes uitzien;

- verricht je kassawerkzaamheden;

- stel je je klant centraal en ben je 

servicegericht;

- ben je het visitekaartje van je bedrijf.

» Waar werk je?
Winkels zijn er in alle soorten en maten: van 

de bakker om de hoek tot de supermarkt, van 

een kledingzaak tot een telecomwinkel. Je 

kunt dus op heel veel plaatsen terecht.

» Mogelijke vervolgopleiding
Verkoopspecialist niveau 3 (versneld traject 

mogelijk)

» Toelating
- vmbo-diploma bl;

- entreediploma niveau 1.
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Werk je hard en zijn er voldoende 

studieplekken beschikbaar? Dan 

kun je versneld door je opleiding 

of je opleiding op een hoger 

niveau volgen. (Je kunt dan 

van niveau 2 naar 3 gaan of van 

niveau 3 naar 4.)

niveau omhoog 
 of versnellen?
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Manager retail 

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  2-3 jaar

   Zaandam

» Als manager retail:
- heb je commercieel inzicht en kun je goed 

met mensen overweg, zowel met je klanten 

als met je medewerkers;

- ben je verantwoordelijk voor de omzet en 

zoek je altijd naar mogelijkheden om die te 

verhogen;

- neem je beslissingen op het gebied van 

(personeels-) management, financiën en 

marketing;

- doe je promotie van de winkel waar je werkt;

- begeleid je medewerkers bij hun 

werkzaamheden;

- verkoop of presenteer je zo nodig ook zelf de 

  producten van je winkel.

» Waar werk je?
Je werkt binnen uiteenlopende formules in 

de detailhandel (food- en non-foodsector), 

bijvoorbeeld in een supermarkt, een winkel of 

winkelvestiging, maar ook op een afdeling van 

een warenhuis. Vaak geef je leiding aan een 

kleine afdeling.

» Mogelijke vervolgopleidingen
- hbo (Commerciële economie, Human 

resource management, Management,  

economie en recht);

- cursussen in marketing of management.

» Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma op niveau 2 of 3. 
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