Stage

Retailmanagement en
visual merchandising
Tip: op onze website vind je nog meer info. Scan de
QR-code of surf naar guldensporencollege.be.
Wat is typisch?
Je krijgt een opleiding om te starten als kleine zelfstandige detailhandelaar of als rayonverantwoordelijke in een groot verkooppunt.
Iets voor jou?
•
•
•
•

Je hebt graag sociaal contact met klanten.
Je wil misschien een eigen zaak starten.
Je bent creatief.
De logische vooropleiding is de derde graad bso
Retail.

Wat doe je in de lessen?
Visual merchandising
Je leert animaties maken in de winkel, folders ontwerpen, etalages verzorgen,… Kortom alles wat je nodig
is om de verkoop op een creatieve manier te ondersteunen en aan te zwengelen.
Winkelbeheer en Winkel in de stad
Je krijgt de kans om binnen de schoolmuren een eigen studentenbedrijf te starten. Al doende leer je van
A tot Z uitbaten: van business plan tot etalage en
prijszetting. Je leert vlot communiceren door zelf het
contact te verzorgen met klanten, leveranciers en de
school.
Ook op financieel vlak sta je in voor alle taken. Uiteraard hoort daar ook de administratie en boekhouding bij.

De wekelijkse stage biedt je de kans om
je in te werken in een handelsonderneming. De blokstage geeft je dan weer
een grondige kijk op de taak van een
rayonverantwoordelijke of assistent manager.
Wat daarna?
Na dit jaar kan je werken in een job als
verkoper, gerant of zelfstandig handelaar.
Je kan ook verder studeren in een bacheloropleiding of je verder specialiseren
via een Se-n-se opleiding (Secundair-naSecundair).

Missie?

Lessentabel
7
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
PAV
Frans
Visual merchandising
Winkelbeheer
Winkel in de stad
Stage

2
2
4
2
4
7
2
9

Totaal

32

Onze missie? Maximale groeikansen en
leerwinst voor elke leerling!

Notities

Contact
Campus Kaai, derde graad
B. Vercruysselaan 17c
8500 KORTRIJK
056 36 12 20
kaai@guldensporencollege.be

