HAR DU EN AF
DANMARKS
BEDSTE ELEVER?

Ansøg om en af de
30 pladser på det
nye talentprogram.

Læs mere på talentsofretail.dk

Vil du sætte turbo på din elevs udvikling og give ham/hende den bedste
mulighed for at udvikle sit potentiale
og skabe ekstra værdi i din forretning?
Så skal I ansøge om en plads på
talentsofretail.dk

DEN BEDSTE UNDERVISNING
Der bliver stillet store krav til
talenterne, hvor de fagligt vil blive
presset til det yderste.
Der er flere fag end på den sædvanlige salgsassistent-uddannelse og alle
fag er på højeste niveau.
Eleven kommer igennem et skræddersyet forløb med tre overordnede
temaer: Retail of Today, Seamless
Retail og Future Retail. Der vil være et
udpræget internationalt fokus under
uddannelsen ligesom der bygges en
stærk kobling mellem den traditionelle
detailhandel og digital handel.

Materialet til talentprogrammet er udviklet af Danmarks bedste undervisere
og det er også dem, der underviser
eleverne, når de er på skole.
Når eleven er kommet igennem
Talents of Retail, har I en elev, der
er exceptionel stærk på nutidens og
fremtidens detailhandel og som kan
være med til at sikre jeres virksomheds fremtid.
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Talents of Retail
er et nyt nationalt forløb
udviklet til salgsassistentelever med et helt særligt
potentiale.

I forhold til den almindelige salgsassistentuddannelse med 6-8 ugers skoleforløb adskiller
Talents of Retail sig på mange punkter:

Obligatoriske fag
Fra ”salgsassistent”
Fagprøve

Salgsassistent

Talents
of retail

√

√

√

√

(6-8 uger)

√

12 ugers skoleforløb
Heraf 8 uger på skole
– resten online eller på studietur
3 fag på akademi-niveau

√

Alle fag på højeste niveau

√

Digitalt fokus
Talentprogrammet inkluderer også
hele specialet ”Digital handel”
Specialisering inden for ét af tre områder
E-commerce, ledelse eller event

√

√

International studietur

√

Mulighed for personlig mentor

√

Sparring med
virksomhedens ledelse
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Indhold

Talents of Retail
giver eleverne indblik i
detailhandlen på tværs af
brancher og størrelse.

DET BEDSTE FORLØB
Talents of Retail tager det bedste fra den traditionelle
salgsassistent-uddannelse og kombinerer det med de mest effektive elementer fra digital handel. Derudover får eleven tre
udfordrende akademifag, en mentorordning og en udviklende
ledelsessparring.
Ud over det faglige indhold vil eleverne få et stærkt personligt
netværk med Danmarks bedste elever og dermed få indblik
i detailhandlen på tværs af brancher og størrelse.

HVAD SKAL I TILBYDE SOM
PRAKTIKVIRKSOMHED?

HVORDAN KOMMER
DIN ELEV MED?

Hvis jeres elev bliver udvalgt til Talents of Retail,
forpligter I som virksomhed jer samtidig til at støtte
jeres elevs udvikling ved at:

Det er eleven selv, der ansøger om
at komme med ved at skrive en
motiveret ansøgning. Der udvælges
i alt 30 talenter til programmet fra
hele Danmark. Det er muligt for alle
detailhandels-elever at ansøge om at
komme med, såfremt virksomheden
godkender det (Virksomheden skal
blot være godkendt som praktikvirksomhed for salgsassistent-elever).

• Tilbyde adgang til løbende samtaler med ledelsen
• Give eleven fri til selvstudie (online forløb)
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• Allokere en dedikeret medarbejder, der følger
elevens udvikling tæt

UDVÆLGELSESPROCES & DEADLINES
ØKONOMI OG PRAKTIK
FOR VIRKSOMHEDEN
• Det koster 8.500 kr. om året at have en elev med
på talentforløbet (samlet 17.000 kr. over 2 år)
• Prisen dækker studietur og 3 eksaminer på
akademi-niveau samt materialer
• Skoleopholdene bliver afviklet i Aarhus med
mulighed for ophold på skolehjem

8. oktober 2019
Deadline for indsendelse af selvstændig motiveret
ansøgning fra eleven.
29. oktober 2019
Afholdelse af Retail Talent Day, hvor elever, der har
ansøgt, vil blive introduceret til programmet og
vurderet ift. egnethed.
15. november 2019
Endelig udvælgelse af 30 talenter.
1. januar 2020
Opstart af Talents of Retail-programmet.

Læs mere på talentsofretail.dk

Har du spørgsmål?
Så skriv til projektleder
Jesper Krogh Schlosser på
jeks@digitalhandel.dk
eller ring på 23 41 33 42

Læs mere på
talentsofretail.dk

Talents of Retail er udviklet af

med støtte fra

