ECO NOM IE EN ORGANISATIE

Retail

Deze studierichting richt zich tot creatieve
leerlingen die interesse tonen in verkoops-

Iets voor jou?

En later...

Ben je geïnteresseerd om in een win-

Na het 6de jaar Retail en visual mer-

kel te verkopen als bediende, dan

chandising kun je als verkoper aan

ben je aan het juiste adres. Je doet

de slag. Heb je nog zin in studeren

hier de kennis op en oefent de vaar-

dan is een 7de jaar Retailmanage-

digheden die nodig zijn om produc-

ment en visual merchandising mo-

ten aan de man te brengen.

gelijk. In dit 7de jaar richt je met de
klas een ‘leerbedrijf’ op waar je heel

activiteiten in winkels en handelszaken.
De lessen vertrekken telkens vanuit praktijksituaties. Zo maak je als leerling op een
leuke en leerrijke manier kennis met het
24

beroep van winkelbediende.

Belangrijk in deze richting:
•

Je bent sociaal, vriendelijk en
gaat graag met mensen om.

•

Je werkt graag met een computer.

LESSENTABEL
Secretariële activiteiten

4/3

Administratieve en boekhoudkundige activiteiten

4/3

Verkoop

4/3

Presentatie

2/3

•

Je leert verschillende taken die
eigen zijn aan het beroep van
winkelbediende.

•

Je leert stapsgewijs hoe je allerlei artikelen aantrekkelijk moet
presenteren.

Nederlands communicatieve
vaardigheden

3

Project algemene vakken

6

Engels

3

Frans

4

verzorgde taal en een correcte

Godsdienst

2

omgang met de klanten. Dit is

Plastische opvoeding
Lichamelijke opvoeding

0/2
2

•

Je leert zelfstandig of in groep
met het nodige inzicht werken.

•

Je hebt aandacht voor een

hier vanzelfsprekend.
•

Je bent handig.

•

Je doet graag talen, al wil dit
niet zeggen dat je een echte
talenknobbel moet hebben. Alle
talen worden stapsgewijs en op
een leuke manier aangebracht.

wat nuttige praktijkervaring opdoet.
Je bent dan grondig voorbereid op
een job in de verkoopsector en op
uitvoerende taken in de administratie. Bovendien ontvang je na het 7de
jaar een diploma Secundair Onderwijs zodat voortstuderen ook tot de
mogelijkheden behoort.
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