
VOOR WIE WERKT IN DE GEMENGDE EN SPEELGOEDBRANCHE

De detailhandel heeft 
grote behoefte aan 
deskundige verkopers. 
Want goed kunnen  
verkopen is een vak op 
zich. En echte vakmensen 
zijn er nooit genoeg. 

Vakmensen zijn gewild: ze hebben niet alleen kennis van 
artikelen en materialen, maar ook van verkopen. Vakman-
schap krijg je echter niet zomaar in de schoot geworpen. 
Daar moet je wel wat voor doen. Studeren bijvoorbeeld en je 
specialiseren. Ook in de gemengde en speelgoedbranche.

Behaal daarom je branchecertificaat. Dat verrijkt je kennis 
en het certificaat is het bewijs dat je weet waarover je praat. 
Dat vinden niet alleen klanten heel belangrijk, maar ook 
werkgevers. Je staat dus sterker in je schoenen. Zowel op 
de werkvloer als op de arbeidsmarkt.

Praat daarom eens met je werkgever over jouw opleidings-
mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een e-learning 
op internet: ‘Verkopen in de praktijk’. Maar je kunt ook een 
meer gerichter vakopleiding volgen. Op de achterzijde van 
dit Vakblad lichten we de mogelijkheden nader toe.

Over FHKN
Dit Vakblad wordt je aangeboden door FHKN, een organisatie die 
zich sterk maakt voor vakmanschap onder mensen die werken of 
willen werken in de ambachtseconomie, detailhandel, groothandel 
en commerciële dienstverlening. We noemen ons zelf tenslotte niet 
voor niets FHKN Partner in opleiding en examen. Kijk daarom ook 
eens op www.fhkn.nl.

Verkoopvak vereist 
verkoopspecialist 

Een branchecertificaat verrijkt je kennis 
en bewijst dat je weet waarover je praat



VOOR WIE WERKT IN DE GEMENGDE EN SPEELGOEDBRANCHE

Een mens is nooit uitgeleerd, zo wordt 
wel eens gezegd. Dit geldt ook voor wie 
werkt in de gemengde en speelgoed-
branche. Vooral degenen die willen 
uitblinken in hun werk zullen zich moeten 
blijven ontwikkelen. Dit zijn de mogelijk-
heden:

E-learning ‘Verkoop in de praktijk’
Deze online leermethode maakt je 
alerter en bewuster en haalt het beste 
in je boven als verkoopmedewerker. En 
het voordeel van een e-learning is dat 
hij kan worden gevolgd wanneer het jou 
uitkomt. Bijvoorbeeld ’s avonds, als je 
rustig thuis zit.

De e-learning bestaat uit vier modules: 
klantgerichtheid, derving, diefstal & 
overval, en veiligheid. Je leert aan de 
hand van theorie, interactieve vragen en 
geluids- en videofragmenten.

De e-learning ‘Verkoop in de praktijk’ is 
te vinden op de website van de Vereniging 
Gebra. Hij staat onder het kopje ‘personeel’, 
maar let op: hij is alleen toegankelijk als 
je werkgever bij de vereniging is aange-
sloten. 

Vakopleiding
Wil je gerichter opgeleid worden, dan is 
de Vakopleiding Gemengde en Speel-
goedbranche wellicht iets voor jou. De 
opleiding bestaat uit negen boeken voor 
de gemengde branche en zeven boeken 
voor de speelgoedbranche. Hiernaast 
zijn er apart nog een ‘Praktijkwerkboek’, 

het studieboek ‘Klantgericht verkopen’ en 
een ‘Begeleidershandleiding’. De boeken 
zijn te bestellen bij de Vereniging Gebra.

De opleiding en het opleidingsmateriaal 
zijn bedoeld voor zelfstudie. Ieder boek 
biedt een combinatie van assortiment- 
en materiaalkennis, aangevuld met 
verkooptechniek.

Overleg met je werkgever of hij jou in 
je opleidingswensen wil ondersteunen. 
Het is tenslotte ook in zijn belang dat jij 
je ontwikkelt. Bovendien kan hij als lid 
van de Vereniging Gebra de opleidings-
boeken met korting bestellen. Een 
duidelijke win-win-situatie dus voor alle 
betrokkenen. Pak die kans!

Leren in de Gebra doe je zo

Meer informatie?
Meer informatie over scholingsmogelijkheden 
vind je op deze websites:

www.gebra.nl
(De belangenorganisatie voor de gemengde branche 
en de speelgoedbranche)

www.fhknacademy.nl
(Hier vind je gratis e-learnings over veiligheid voor 
mensen die werken in de winkel; ook voor mensen die 
geen lid zijn van de Vereniging Gebra)

www.opleidingenberoep.nl  
(Voor opleidingen in de detailhandel)

www.scholingdetailhandel.nl
(Voor trainingen, cursussen en opleidingen in de 
detailhandel) 


