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For lærekandidaten gjelder følgende opplæringsmål :

KV594 Kompetansem ål og vurdering vg3 salgsfaget

! rvoatsa

fl xruoatsu

I rnaoezoa

! rnaoazon

! rvoazoc

! rruoazoo

fl rvoezoe

I xuoazor

! rvoazoe

! xloazta

! xtrroazto

I rvoaztc

! rvoazto

! xruoazza

! xtrloezzu

! ruoazzc

I rvoazzo

! rruoazze

! rvoazzr

! rvoazsa

! rnaoazao

! xtuoezac

! rvoaz+a

I rvoaz+o

! rvoaz+c

! rnaoazsa

I rvoezso

! xvoezsc

! ruoazso

fl rvoazse

! xruoazst

I xloazoa

fl rruoezou

! ruoezoc

! rvoazza

! xruoazzo

! rcuoazzc

! rruoazzo

! rnaoazze

presentere egen virksomhet med vekt på forretningsplan

refle ktere over hvordan bærekraftperspektivet er ivaretatt

utforske områder innenfor helse, miljø og sikkerhet

presentere områder innenfor helse, miljø og sikkerhet

utforske regelverk innenfor helse, miljø og sikkerhet

presentere regelverk innenfor helse, miljø og sikkerhet

gjøre rede for bedriftens tiltak

gjøre rede for egen rolle

gjøre rede for egen mulighet til å medvirke

reflektere over hvilke krav som stilles til et likeverdig arbeidsliv i salgsbransjen

reflektere over hvilke forventninger som stilles til et likeverdig arbeidsliv i salgsbransjen

reflektere over hvilke krav som stilles til et inkluderende arbeidsliv i salgsbransjen

reflektere over hvilke forventninger som stilles til et inkluderende arbeidsliv i salgsbransjen

arbeide etter regelverk som regulerer arbeidsforholdet ifaget

arbeide etter avtaler som regulerer arbeidsforholdet ifaget

gjøre rede for arbeidsgiverens plikter

gjøre rede for arbeidsgiverens rettigheter

gjøre rede for arbeidstakerens plikter

gjøre rede for arbeidstakerens rettigheter

ref lektere over bed riftens etis ke retn i n gs I i njer

reflektere over bedriftens verd ier

følge disse i ulike arbeidssituasjoner

følge rutiner for bestilling

følge rutiner for mottak

følge rutiner for dokumentkontroll

vurdere tiltak som kan forebygge svinn

vurdere tiltak som kan avdekke svinn

vurdere tiltak som kan redusere svinn

gjennomføre tiltak som kan forebygge svinn

gjennomføre tiltak som kan avdekke svinn

gjennomføre tiltak som kan redusere svinn

vurdere trender

foreslå tiltak som fremmer lønnsomhet i ulike deler av en verdikjede

foreslå tiltak som sikrer bærekraft i ulike deler av en verdikjede

tolke budsjett for å analysere inntekts- og kostnadsfaktorer

anvende budsjett for å analysere inntekts- og kostnadsfaktorer

tolke regnskap for å analysere inntekts- og kostnadsfaktorer

anvende regnskap for å analysere inntekts- og kostnadsfaktorer

foreslå tiltak som kan bidra til lønnsomhet
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! xvoazea

fl xnaoezao

! ruoazac

! xruoezao

! ruoozae

I rvoazet

! rvoezsa

fl rvoazso

I rvoazsc

! rvoazsc

fl xtuoaooa

! xruoaaoo

! xnloasoc

! xrrltoesoa

I xloasta

! ruoestn

! xloastc

I xnltoasro

I ruoasz

! ruoaesa

! xruoasso

! ruoas+a

! xnltoes+o

! ruoas+c

I xloes+o

! ruoas+e

I ruoeesa

fl xloeesn

I xruoeosc

I ruoesso

! xtuoaose

! rvoaosr

! rMoesss

! xtuoessn

! xloaasi

! ruoaes;

! xnaoassr

I rvoasst

fl rvoaooa

! xuoasoo

I rvoesoc

! rvoaooo

følgje retningslinjer i behandling av reklamasjon

følgje retningslinjer i behandling av klager

følgje lowerk i behandling av reklamasjon

følgje lowerk i behandling av klager

bruke lokalt handlingsrom i behandling av reklamasjon

bruke lokalt handlingsrom i behandling av klager

tilpasse kommunikasjonen til ulike arbeidssituasjoner

tilpasse kom m unikasjonen til ulike arbeidsplattformer

tilpasse utøvelsen av service til ulike arbeidssituasjoner

tilpasse utøvelsen av service til ulike arbeidsplattformer

planlegge markedsføringskam panjer

gjennomføre markedsføringskam panjer

vurdere markedsføri ngskam panjer

doku mentere markedsfø ringskam panjer

bruke bedriftens ku ndeoppfø I gingssystemer

vurdere hvordan bedriftens kundeoppfølgingssystemer kan brukes i kampanjer

vurdere hvordan bedriftens kundeoppfølgingssystemer kan brukes i kundedialog

vurdere hvordan bedriftens kundeoppfølgingssystemer kan brukes til å bygge kundelojalitet

vurdere salgsprosesser og hvordan de ulike elementene bidrar til den helhetlige kundeopplevelsen

kalkulere priser ut fra lønnsomhetsbetraktninger

vurdere hvordan bedriften kan tilpasse prisstrategier til ulike kundesegmenter

utforske hva det innebærer å respektere og forstå ulike kulturer

presentere hva det innebærer å respektere og forstå ulike kulturer

ta hensyn tildette i møte med kolleger

ta hensyn tildette i møte med kunder

ta hensyn til dette i møte med andre samarbeidspartnere

vurdere bedriftens virkemidler i markedsføringen av ulike produkter

anvende bedriftens virkemidler i markedsføringen av ulike produkter

vurdere bedriftens virkemidler i salget av ulike produkter

anvende bedriftens virkemidler i salget av ulike produkter

vurdere bedriftens ressurser i markedsføringen av ulike produkter

anvende bedriftens ressurser i markedsføringen av ulike produkter

vurdere bedriftens ressurser i salget av ulike produkter

anvende bedriftens ressurser i salget av ulike produkter

vurdere bedriftens mulighetsrom i markedsføringen av ulike produkter

anvende bedriftens mulighetsrom i markedsføringen av ulike produkter

vurdere bedriftens mulighetsrom i salget av ulike produkter

anvende bedriftens mulighetsrom i salget av ulike produkter

utforske betydningen av service i kundeveiledningen

utforske betydningen av produktkunnskap i kundeveiledningen

utforske betydningen av forbrukeratferd i kundeveiledningen

bruke dette til å tilpasse service
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I rnloasoe

I rvoasza

I ruosazn

I rnaoaozc

I xuoasaa

fl rvoaaao

! ruoeeac

bruke dette til å veilede ulike kundegrupper på ulike salgsplattformer

gjøre rede for bedriftens beredskapsplaner

gjøre rede for egen rolle i konflikt- og nødssituasjoner

gjennomføre førstehjelp

presentere en selwalgt merkevare

velge strategier for markedsføring

velge strategier for salg
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