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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
P/GR/4.1 Verschillen tussen winkelformules benoemen en hier-
naar handelen, producten bestellen en bestelde goederen en 
producten in ontvangst nemen, controleren, verwerken en ver-
zorgen.

DEELTAKEN
1. Verschillen tussen winkelformules in de groene sector benoemen 

en hiernaar handelen.
2. Met behulp van instructies geschikte inkoopkanalen kiezen bij 

de inkoop van aan de groene sector gerelateerde producten en 
producten bestellen.

4. Aan de groene sector gerelateerde producten in ontvangst 
nemen, controleren en verwerken.

5. Aan de groene sector gerelateerde producten in winkels plaatsen, 
beheren en verzorgen.

KERNTAAK
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht.

KENNIS
• Kennis van in het bedrijf voorkomende bedrijfsprocessen.

TAAK
P/GR/4.2 Ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan 
de hand van een winkelformule.

DEELTAKEN
1. Een marketingmix volgens instructie toepassen.
3. Een promotieactiviteit en promotiemateriaal ontwerpen en maken 

met aan de groene sector gerelateerde producten, passend bij 
een winkelformule.

4. Een artikelpresentatie ontwerpen en maken met groene pro
ducten.

7. Een ontwerp maken voor de inrichting van een ruimte en een 
ruimte inrichten passend bij de winkelformule, een doelgroep, 
seizoenen en trends. 
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
P/GR/4.3 Producten verkopen.

DEELTAKEN
1. Een verkoopgesprek voeren afgestemd op de klant en een winkel

formule. 
2. Een klant adviseren bij verkoop van aan de groene sector gerela

teerde producten. 
3. Prijsberekeningen maken. 
5. Betalingshandelingen verrichten. 

KERNTAAK
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht.

KENNIS
• Kennis van in het bedrijf voorkomende bedrijfsprocessen.

VAARDIGHEDEN
• Kan externe klanten, cliënten en collega’s informeren/adviseren.

KERNTAAK
P2-K2 Inspelen op de wens van klant en/of cliënt en/of publiek.

VAARDIGHEDEN
• Kan externe klanten, cliënten en collega’s informeren/adviseren.
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