Verkoopmedewerker Drogisterij (m/v)
met opleiding “Assistent Drogist”
Heb je momenteel een AG (WIA / Wajong) uitkering?
Alexander Calder arbeidsintegratie en IMKO opleidingen hebben voor dan speciaal voor jou een leerwerktraject
ontwikkeld waarbij je via jouw uitkeringsinstantie gratis wordt opgeleid voor het vakdiploma “Assistent Drogist”. Na een
succesvolle stage en opleiding ontvang je een arbeidsovereenkomst bij een A-merk drogisterij.

Omschrijving
Als Verkoopmedewerker Drogisterij met diploma “Assistent Drogist” ben je verantwoordelijk voor het adviseren van
klanten in de drogisterij. Jouw verantwoordelijkheid is het natuurlijk ook om de producten in de winkel op de juiste
manier te promoten en daardoor een bepaalde omzet te draaien door verkoop van deze artikelen. Tevens ben jij de
adviseur op het gebied van medicijnen.
Binnen de detailhandel blijft de drogisterij een aantrekkelijke plek om te werken. De hele dag ben je omringd door een
ruim assortiment beauty- en verzorgingsproducten. Werken in een drogisterij is extra speciaal door het aanbod van
zelfzorggeneesmiddelen. Als gediplomeerd Assistent Drogist of Drogist help je mensen met gezondheidsklachten. Je
adviseert en zorgt dat je klanten met een goed gevoel en een passend product de deur uit gaan. Of het nou gaat om
cosmetica, parfums, mondverzorging, haarverzorging of geneesmiddelen, telkens zijn er nieuwe trends en
ontwikkelingen waar jij alles vanaf moet weten.

Opleiding
Niveau
Duur
Start
Kosten
Locatie opleiding
Onderdelen

Arbeidsvoorwaarden
Contractvorm
Locatie werkzaamheden
Duur dienstverband
Aantal uren per week
Werktijden

MBO niveau 2 – Assistent Drogist
4 maanden, met behoud van uitkering
(later specifiek in te vullen)
Worden vergoed door uitkeringsinstantie
(later specifiek in te vullen)
Basiskennis, Anatomie, Zenuwstelsel,
Ademhaling, Spijsvertering, Huid, Communicatie,
Zelfzorgvoorlichting, Fytotherapie, Homeopathie en Voedingssupplementen

Arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden, na
succesvolle afronding van stage en opleiding
Diverse locaties in geheel Nederland
6 maanden met intentie tot verlenging
24
Flexibel inzetbaar inclusief koopavond, zaterdag, eventueel koopzondag

Wij vragen

Je weet de klant goed te adviseren en de winkel en de producten op die manier te presenteren (gevoel voor
styling en presentatie) dat al jouw klanten tevreden de drogisterij verlaten.

Het liefst werk je flexibele tijden (avonden, overdag, weekenden).

Je wilt je talenten inzetten bij een A-merk in een dynamische werkomgeving.

Je bent enthousiast over het werken in een drogisterij en je vindt het leuk om klanten te adviseren over de
producten en medicijnen.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt de vacature je aan? Solliciteer dan direct! Wij zijn dringend op zoek
naar jou! Stuur je CV + motivatie naar john.moeliker@calder.nl.

