
Een initiatief van de vakbonden FNV en CNV en gefinancieerd door Sociaal Fonds Drogisterijbranche.

BEN JIJ WERKZAAM IN DE 

DROGISTERIJBRANCHE EN WIL JE  

JEZELF ONTWIKKELEN? OF BEN JE OP 

ZOEK NAAR MEER UITDAGING? 

Vakbonden FNV en CNV vinden dat net zo 

belangrijk als jijzelf! Daarom ontvang je van ons 

een bonus van € 60,- euro als jij een opleiding 

of cursus  in 2019 of 2020 met goed resultaat 

afrondt. 

Voorwaarde is dat je werkzaam bent in de 

drogisterijbranche. De cursus of opleiding hoeft 

niet in de drogisterijbranche te zijn, als het jou 

maar vaardigheden oplevert om je werk beter te 

kunnen doen, of bijdraagt aan jouw persoonlijke 

ontwikkeling.

Wat moet je doen?

• Volg een opleiding of cursus naar keuze.

• Ga naar onze site en vul je gegevens in en 

upload jouw diploma of certificaat en  

ontvang binnen 30 dagen een bonus van  

€ 60,- op je bankrekening!

Namens de initiatiefnemers van dit project wensen 

wij je heel veel succes!

ZORG DAT JE 
(BIJ)LEERT IN DE 
DROGISTERIJBRANCHE

www.zorgdatjebijleert.nl



WAAROM STIMULEREN WE  
OPLEIDINGEN VOOR  
MEDEWERK(ST)ERS IN DE 
DROGISTERIJBRANCHE? 

Omdat ontwikkelingen doorgaan, technieken 

en assortimenten veranderen en daarom is het 

van belang om “bij” te blijven. Ook je positie op 

de arbeidsmarkt verbetert, waardoor je breed 

inzetbaar bent binnen de  detailhandel maar 

ook  kunt overstappen naar een andere sector 

bijvoorbeeld naar de zorg.

Vakkennis is tevens belangrijk om je 

weerbaarheid op het werk te vergroten, je bent 

zelfverzekerder en dat maakt werken leuker! 

Dit laatste is belangrijk om fit en vitaal de  

AOW- gerechtigde leeftijd te behalen.

VOORBEELDEN VAN EEN  
OPLEIDING OF CURSUS DIE  
JE KUNT VOLGEN: 

• Aankomend verkoopmede-          
werk(st)er

• Assistent drogist(e)
• Computervaardigheden                 

zoals Excel en Word
• Drogist(e)
• Kennis over voeding 
  (supplementen) 
• Manager detailhandel
• Manicure/pedicure
• Ondernemer detailhandel
• Productkennis
• Schoonheidsspecialist(e)
• Social mediaspecialist(e)
• Visagist(e)
• Verkopen in de drogisterij
• Veilig en gezond werken 
• Zorgopleidingen

Of zit je veel op de weg?  
Kies dan een cursus verkeersveiligheid.

VAKMENSEN EN LEREN 
HOREN BIJ ELKAAR!

BELANGRIJKE 
ADRESSEN

YouFit@retail is een initiatief van CNV en FNV. 
Als je vragen hebt over je loopbaan of meer 

wilt weten over beroepskeuzes.  
Bij YouFit@retail staan ze graag voor je klaar!

CNV Vakmensen www.cnvvakmensen.nl

FNV Handel www.fnv.nl

YouFit@retail www.youfitretail.nl


