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Nieuw cursusaanbod

7 Verdiepingscursussen 2020

Leergang bedrijfskunde
voor apothekers
Uw medicijn voor duurzaam ondernemen

Ons aanbod aan u
In co-creatie met onze deelnemers hebben wij 7 verdiepingscursussen ontwikkeld
in aansluiting op onze succesvolle leergang Bedrijfskunde voor apothekers.
Met deze cursussen verbreedt en verdiept u uw aanwezige bedrijfskundige kennis en bent
u volledig op de hoogte van de belangrijkste thema’s in uw vakgebied.
26 maart		Succesvol gebruik van LinkedIn en Facebook voor meer rendement
in uw apotheek.
		

	Up-to-date maken van uw persoonlijk en bedrijfsprofiel op LinkedIn en Facebook
Marc Volder, Vol Marketing

23 april		Onderhandelen o.b.v. Harvard methode, met minder moeite meer
resultaat in uw apotheek.
Creëren, herkennen en gebruiken van eigen en andermans onderhandelstijl
			

Michael Amende, Amende Advocatuur

28 mei		Commerciële masterclass, mijn apotheek en de patiënt als mijn klant.
Vaardigheden bevorderen voor een betere patiënt-/klantbinding
			

Myra Eeken, Brug Vrouw & Anton Bardie, Blink



18 juni		Financieel Management, essentieel voor betere sturing van uw apotheek.
Een beter cijfermatig onderbouwde gesprekspartner voor uw accountant
Johan Cornet, van Oers Accountants



10 september		Category Management, optimaal assortiment management afgestemd
op patiënt/klant.
Handverkoop optimaliseren in uw apotheek


08 oktober

Nico Meyer, Category & Trade Company

	Nieuwe casuïstiek voor meer financiële diepgang in uw apotheek
als onderneming.
Meer inzicht en kennis hoe o.a. bancair naar uw organisatie wordt gekeken

			



Rob Boelens, ABN/AMRO

12 november 		Leidinggeven aan zelfsturende teams middels Harada methode.
Stimuleren van apotheekmedewerkers tot zelfstandig functionerend team
			

Joris Belt, Craft Lean Management

Afhankelijk van uw persoonlijke behoefte kiest u zelf aan welke verdiepingscursus(sen) u wilt deelnemen.

Voor wie bestemd

Kosten

Apothekers die eerder een bedrijfskundige

•	De kosten bedragen € 550 per

leergang of gelijkwaardige opleiding
hebben gevolgd.

verdiepingscursus
•	
Bij inschrijving voor alle 7 de verdiepingscursussen bedragen de kosten €450 per

Waar en wanneer

cursus. Tevens ontvangt u dan een certifi-

•	De verdiepingscursussen worden

caat voor deze 7 verdiepingsdagen

gegeven op een goed bereikbare locatie
centraal in NL
•	Iedere opleidingsdag duurt 7 uur (van
14.00 tot 21.00 uur) en is inclusief maaltijd
•	Verdiepingscursussen worden gepland in
overleg met de deelnemers en starten bij
een minimale groepsgrootte van
6 deelnemers

Meer informatie
Wilt u meer informatie of zich inschrijven, neem contact op met Ger Prins
(06-51427794) of kijk op pragmascoop.nl/verdiepingscursussen.

