RETAIL
Word jij
de Mondriaan
van de retail?

Opleidings
richtingen
▪ Retail
niveau 2. 3 en 4

Jij maakt van retail een belevenis
In retail draait het tegenwoordig niet meer alleen om de verkoop. Jij
zorgt er tegenwoordig ook voor dat je klanten een belevenis ervaren. In
deze sector draait het uiteraard om producten en diensten, zowel online
als offline. Of je nu bij een webshop, winkel of groothandel wilt werken,
als jij van aanpakken houdt en je tegelijkertijd inleven in wat de klant
wil, dan zit je goed in deze sector.
De wereld van de retail verandert.
Sociale skills en servicegerichtheid
zijn heel belangrijk bij het werken
in de retail. Je wil de klant
een volledige beleving bieden
én natuurlijk zoveel mogelijk
verkopen. Kortom, in de retail
ben je het visitekaartje van je
werkgever en je hebt graag
contact met andere mensen.
Als je gaat werken in deze sector
ben je niet bang de handen uit
de mouwen te steken en kun je

Wist je dat…
onze school nauw samenwerkt met bedrijven in de regio?
Retail, van de winkel op de hoek tot aan de grote ketens en
de winkelcentra aan de rand van de stad.

zowel zakelijk als servicegericht
zijn. Je bent in ieder geval
sociaal vaardig en hebt veel
verantwoordelijkheidsgevoel.
Natuurlijk ben je ook commercieel
want er moet winst gemaakt
worden!
Sta jij liever op de winkelvloer als
verkoper of assistent-manager
of wil je aan de slag in een eigen
bedrijf? Kijk dan welke retail
opleiding het beste bij je past.

retail

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/retail

Luna
School voor Retail en Logistiek Delft
Brasserskade 1
2612 CA Delft
088 666 3635
retail.logistiek@rocmondriaan.nl
School voor Commerciële economie en
Retailmanagement
Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag
088 666 3300
commerciele.economie@rocmondriaan.nl
School voor Business Support
Waldorpstraat 41
2521 CA Den Haag
088 666 5389
business.support@rocmondriaan.nl

Open Dagen
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

Als je naar een
Open Dag gaat,
praat dan ook met
de studenten die je
tegenkomt. Zij
ervaren het als geen
ander hoe het op een
school is.
Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/luna

