Retail assistent

Een studierichting voor jou?
Ben je praktisch aangelegd? Beschik je over een zekere dosis commercieel talent? Ben je sociaal, vlot
in de omgang, correct en stressbestendig? Ben je bereid om je aan te passen aan de eisen van de
winkel? Ben je creatief, ordelijk, stipt, eerlijk, discreet en flexibel? Kan je samenwerken en initiatief
nemen? Kan je zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen? Heb je een correcte houding en
hanteer je een verzorgde taal? Dan zitten ze in de verkoopswereld op jou te wachten!
Op OLVI heb je de keuze uit 2 richtingen. Enerzijds heb je de richting retail assistent met als
keuzemodule logistiek en anderzijds heb je de richting retail assistent met als keuzemodule visual
merchandising.

Wat mag je verwachten?
In de studierichting retail assistent word je opgeleid tot winkelbediende en verkoopmedewerker in de
groothandel. Het is een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages.
Zowel in de richting logistiek als in de richting visual merchandising krijg je het basispakket ‘retail’.
In dit pakket leer je in de winkelklas maar ook op de winkelvloer, tijdens je stages, de taken van een
retailmedewerker op praktijkgerichte wijze. Je leert zelfstandig food en non-food artikelen in
ontvangst te nemen, ze op een overzichtelijke wijze opslaan in het magazijn om ze vervolgens op de
juiste manier in de winkel aan te vullen. Je verzorgt eveneens de presentatie van de goederen in de
winkel.
Je kiest twee branches waar je graag stage zou lopen. Je gaat op zoek naar productinformatie om de
klant maximaal te adviseren tijdens het verkoopgesprek. Je onthaalt klanten in de winkel, je bedient
de kassa en bent ook verantwoordelijk voor de service naar de klant toe.
Voor het verwerken van de informatie maak je gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis.
Kies je voor de richting retail assistent met als keuzemodule logistiek dan krijg je nog een pakket
‘logistiek’.
In deze lessen ligt de nadruk op het op een efficiënte en correcte manier ontvangen en opslaan van
goederen. Ook het leren bedienen van een heftruck zal je onder de knie krijgen. In het magazijn leer
je de goederen verzendklaar te maken. Uiteraard komt bij dit alles je ver doorgedreven ICT-kennis
van pas. Je registreert zowel de ontvangen als verzonden goederen in de voorraadadministratie.
Kies je voor de richting retail assistent met als keuzemodule ‘visual merchandising’ dan krijg je nog
een pakket ‘visual merchandising’.
In deze lessen leer je zelfstandig een presentatie ontwerpen. Je werkt op basis van levensechte
opdrachten die door retailers worden aangereikt. Met behulp van software ontwikkel je een
presentatieschets. Tevens ontwerp je de nodige decoratieve elementen waarbij je aandacht hebt voor
kleur en stijl.
Als je presentatie op punt staat ga je deze zelf in de etalageof in de winkel uitvoeren.

In deze studierichting wordt ook de nadruk gelegd op de taalkundige vorming. De praktische
taalvaardigheden luisteren en spreken in zowel het Nederlands, Frans als het Engels worden extra
ingeoefend. Er gaat ook veel aandacht naar een grondige taalkundige voorbereiding van
verkoopgesprekken. Ook de telefonische communicatie krijgt veel aandacht.

Tijdens de stages maak je kennis met het werkveld. Je leert werken als winkelbediende in een
bepaalde detailhandel. Bepaalde verkooptaken voer je zelfstandig uit. Voor andere taken werk je als
uitvoerende bediende onder leiding van een directe verantwoordelijke of een zelfstandige winkelier.
Bij de stages liggen de klemtonen op gespecialiseerde taken, waar je meer inzicht kunt verwerven in
winkelbeheer, boekhouden, verkoop en verkoopsaspecten van het etaleren.

En na de 3de graad?
Na deze studierichting kan je gaan werken in grote of kleine handelszaken.
Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma
secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende jaar winkelbeheer en etalage. Na het
zevende jaar kan je zelfstandig een zaak starten, maar ook hogere studies beginnen.

