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1. Forord til EUFURM Matrise av læringsutbytter som gjelder for “European Retail Manager” kvalifikasjonsprofil.

Dette dokumentet forklarer det grunnleggende konseptet for yrkesutdanning i Europa (VET). Denne seksjonen dekker:


Europeiske strategier for yrkesutdanning



En oversikt over ESCO



En beskrivelse av ECVET



En oversikt over bakgrunnen og formålet til RETAIL prosjektet

Læring på arbeidsplassen er en viktig del i utviklingen av detaljhandel fordi det gjør det mulig for de ansatte til å delta i
regelmessige opplæringsaktiviteter og å engasjere seg i “Continuous Professional Development (CPD)”, en kontinuerlig prosess for
å oppdatere seg faglig. CPD er som regel veldig spesifikt rettet mot den ansatte og organisasjonens utvikling. Dette gjør det mulig
for organisasjonen til å utvikle sin kompetanse og ferdigheter, noe som igjen gjør det mulig å overleve i et stadig mere
konkurranseutsatt marked.
I et større perspektiv vil CPD være et supplement til den mer generelle yrkesutdanningen og et uttrykt mål for den europeisk
politikken for utdanning, læring, sysselsetting og gjenkjenning av læringsutbytter med tanke på realkompetansevurdering.
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En organisasjon som investerer i hensiktsmessig opplæring av sine ansatte kan forvente å oppnå følgende fordeler:












Opplæring kan være en mekanisme for organisasjonen til å overleve i et konkurranseutsatt og globalt marked
De forventede ytelsesforbedringene utjevner økte lønnskostnader
Økt jobbtilfredshet og lojalitet fra de ansatte og lavere fravær
Utvikler nødvendige faglige ferdigheter
Investering i opplæring gir godt utdannede ansatte for fremtiden
Styrker innovasjon
Bidrar til overføring av kunnskap
Gir organisasjonen et bedre omdømme som gjør det til en mer attraktiv arbeidsplass og som igjen tiltrekker kvalifiserte
medarbeidere.
Hjelper til å styrke kunderelasjonene som et effektiv forsvar mot eventuelle kriser
Forbedrer omdømmet til sektoren i sin alminnelighet
Fremmer integrasjon av læring på arbeidsplassen og flexicurity1 i detaljhandelen

For å overleve i et global økonomisk marked, som nevnt over, må organisasjonene ha ansatte med relevant kompetanse,
ferdigheter og kunnskap og ha ansatte som kan engasjere seg i CPD for å sikre at forretningen overlever også i fremtiden. CPD kan
være basert på opplæringsprogrammer på arbeidsplassen eller utenom arbeidsplassen og vil bli en viktig del av de ansattes
yrkessrolle på alle nivåer i en livslang læringskultur.

1

Et europeisk begrep som dekker fleksibilitet og trygghet i arbeidslivet
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Ansatte i detaljhandelen vil i økende grad ha innflytelse på viktige områder innenfor detaljhandel og vil av den grunn
påvirke og endre kompetansen, ferdighetene og kunnskapen som kreves i detaljhandelen. Fokus på dette arbeidet vil føre til større
behov og muligheter for CPD innenfor detaljhandel.
Opplæring er et viktig tiltak for å forsterke overføring av kompetanse, ferdigheter og kunnskap for å sikre at ansatte forstår sin rolle i
organisasjonen/bedriften, relatert til organisasjonens mål, politikk og prosedyrer for å skape en læringskultur.
I alle OECD-land er arbeidsgiverstøttet opplæring den viktigste kilden til grunnutdanning og videreutdanning for ansatte.
Gjennom undersøkelser som «PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)» har OECD
understreket verdien av opplæring på arbeidsplassen gjennom CPD og gjenkjenning av læringsutbytte i et
realkompetanseperspektiv.
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2. Europe 2020 strategier for VET:
The quality of human capital is crucial for Europe's success. The European 2020 Strategy puts a strong
emphasis on education and training to promote “smart, sustainable and inclusive growth”. This
Communication responds to the call of the European 2020 Strategy to reinforce the attractiveness of
vocational education and training (VET) […]. VET must play a dual role: as a tool to help meet Europe's
immediate and future skills needs; and, in parallel, to reduce the social impact of and facilitate recovery from
the crisis. These twin challenges call for urgent reforms. The case for better skills development in Europe is
even more urgent in the light of the global race for talent and rapid development of Education and Training
(E&T) systems in emerging economies such as China, Brazil and India.
Forecasts of future skills’ needs show a greater demand for medium and high level qualifications up to 2020.
The continuing ICT-driven evolution of products and processes, coupled with the need for a low-carbon
economy as well as population ageing will mean that jobs and social structures will change: education and
training, including VET, must adapt accordingly. […]
In addition, as the traditional life sequence of "training-work-retirement" is modified, with mid-life changes of
careers and occupations, adults must be able to update their skills and competences through continuing
vocational education and training (CVET). (EUROPEAN COMMISSION - Brussels, 9.6.2010 - COM (2010)
296 final)
Gjennom “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes ”, har den Europeiske Kommisjon
understreket behovet for en intensivert kompetanseutvikling:

EDUCATION AND SKILLS – A CORE STRATEGIC ASSET FOR GROWTH
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Investment in education and training for skills development is essential to boost growth and competitiveness:
skills determine Europe's capacity to increase productivity. In the long-term, skills can trigger innovation and
growth, move production up the value chain, stimulate the concentration of higher level skills in the EU and
shape the future labour market. The massive increase in the global supply of highly skilled people over the
last decade puts Europe to the test. The time when competition came mainly from countries that could offer
only low-skilled work has come to an end. The quality of education and supply of skills has increased
worldwide and Europe must respond. (Strasbourg, 20.11.2012 - COM (2012) 669 final)
EU har flere ganger understreket viktigheten av opplæring for å bygge et robust og konkurranse dyktig samfunn og ikke minst tatt i
betraktning arbeidsløsheten blant ungdom. Et eksempel fra rådsmøtet 24 februar 2014:
….. adopted conclusions on innovative education and training to invest in skills, in the context of the European Semester and
in particular the education aspects of the 2014 Annual Growth Survey. The conclusions call for action to improve skills
performance across the EU and to help protect investment in education and training as areas which can both foster and
support growth.
The Council also held a policy debate on skills and employability in the light of the results of recent OECD surveys (PIAAC
and PISA). Ministers indicated some of the concrete measures that have been taken or planned at national level to make
education and training policies more responsive to the changing needs of the labour market and how the EU could best
contribute to supporting those efforts through policy cooperation and funding instruments.
Minister ARVA/ITOPOULOS underlined that "member states should continue to invest in high quality education. They also
need to accelerate the reform agenda in education and training to urgently address the challenge of skills mismatch which is
one of the causes of young people unemployment (Brussels 24 February 2014; Presse 6907/14)
Disse perspektivene kommer også frem i “the European Area of Skills and Qualifications” og komplementerer også sentrale initiativ
lansert i Bruges Communiquée med 2020-målene, hvor behovet for å øke vekst og skape arbeidsplasser ble understreket med
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aktiviteter som:
1. Smart vekst
a. Digital agenda for Europa
b. Innovasjon i unionen
c. “Youth on the move”
2. Bærekraftig vekst
a. Effektiv bruk av ressurser i Europa
b. En verdensomfattende industripolitikk
3. Inkluderende vekst
a. En agenda for nye ferdigheter og jobber
b. En europeisk plattform mot fattigdom

Flere av disse initiativene er i tråd med målet og innholdet i Retail prosjektet og er beskrevet som enheter i
EUFURM matrisen av «the European Retail Manager’s» kompetanse-portfolio.
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2.1 ESCO : European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
ESCO er en nylig lansert flerspråklig Europeiske klassifisering av ferdigheter, kompetanse, kvalifikasjoner og yrker. Det identifiserer
de relevante registreringene for det europeiske arbeidsmarkedet på 24 språk. ESCO tilbyr yrkesprofiler og viser relasjonen mellom
ferdigheter, kompetanse, kunnskap, kvalifikasjoner og yrker.
For å redusere forskjellene mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidsmarkedet, har den Europeiske kommisjon, som utvikler
ESCO, innført en standard terminologi for lettere å identifisere ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner.
ESCO kan hjelpe utdanningsinstitusjoner og arbeidsmarked med bedre å identifisere og administrere tilgangen av kompetanse og
kvalifikasjoner. Systemet er flerspråklig som gjør det mer internasjonalt og transparent.
ESCO støtter initiativet til den Europeiske kommisjon rettet mot arbeidsmarkedet og utdanningsinstitusjoner: større
gjennomsiktighet, stimulere mobilitet og nye muligheter. «The European Qualification Framework (EQF)» og «European Credit
System for Vocational Education and Training (ECVET)» med læringsutbyttebeskrivelser er byggesteiner for større
gjennomsiktighet og felles forståelse på tvers av sektorer og kompetansefelt. ESCO benytter en standardisert terminologi som gjør
det enklere å beskrive yrker, kompetanser, ferdigheter og kvalifikasjoner som er knyttet sammen. De 24 språkene i ESCO
tilrettelegger for samarbeid mellom land og utveksling av lærlinger og arbeidstakere mellom land og systemer.
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Utviklingen av ESCO gjenspeiler den pågående overgangen til læringsutbyttebeskrivelser over hele Europa. En læringsutbyttetilnærming fremhever hva den enkelte trenger å vite, forstå og er i stand til å gjennomføre gjennom en læringsprosess. Den tilbyr et
alternativ til den tradisjonelle læringsmåten med vekt på formelle studier (hvor kvalifikasjonen er målt i forhold til antall timer under
opplæring, pensum som er studert og studiestedet). Disse læringsutbyttene er vanligvis definert som kunnskap, ferdigheter og
kompetanse, dog i tråd med terminologien og prinsippene for ESCO. Denne delte terminologien vil tilrettelegge for en dialog mellom
arbeidsmarkedet og utdanningsinstitusjonene.
Introduksjonen av EQF og ECVET har utløst et skifte mot bruk av læringsutbyttebeskrivelser. Tilknytningen av det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket (NKR/NQF) til EQF ferdigstilles fortløpende i Europa, og samtidig er tilnærmingen mot læringsutbytter
blitt bredt akseptert som et grunnlag for videre europeisk samarbeid innenfor utdanning og opplæring.
ESCO vil komplettere EQF gjennom bruk av ECVET prinsippene og være kompatibel med denne.
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2.2 ECVET: definisjon, mål, verktøy og metodologi
The European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) er et rammeverk for overføring, gjenkjenning og
eventuelt akkumulering av den enkeltes læringsutbytter med mål å oppnå en yrkes- eller profesjonskvalifikasjon.
ECVET har som mål å gi mennesker større kontroll over individuell opplevelse av læring og gjøre det mer attraktivt å være, og å
lære, i forskjellige land og læringsmiljøer både for opplæring og for jobbmuligheter.
Systemet har som mål å øke graden av kompatibilitet mellom forskjellige yrkes- og fagutdannings systemer (VET) over hele
Europa.
Den Europeiske kommisjon er ansvarlig for ECVET’s brukermanual og etablering av ECVET’s brukerforum og nettverk.
Medlemslandene i EU anbefales å sikre at alle relevante kvalifikasjoner og Europass-dokumenter utgitt av nasjonale eller regionale
myndigheter inneholder tydelig informasjon relatert til bruk av ECVET.

Mange utviklingsprosjekter som fokuserer på og promoterer ECVET blir gjennomført i mange forskjellige sektorer, finansiert av
EU’s utdanningsprogrammer som Leonardo da Vinci og Erasmus Plus. RETAIL er et av disse prosjektene.
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ECVET er et verktøy for å beskrive, identifisere, dokumentere, validere og gjenkjenne læring under mobilitet, så vel som i arbeid og
i opplæring:

Gjenkjenning av en lærlings prestasjon
Stimulere, utveksle og gjensidig tillit (supportere mobilitet bland Europa’s borgere)
Gjenkjenning av læringsutbytte, uten å øke utdannings- og opplæringsløp
(tilrettelegge for livslang læring)
ECVET verktøy og metoder omfatter:
Beskrivelse av kvalifikasjoner, definerer enheter av læringsutbytte med tilhørende
kompetanse, ferdigheter og kunnskap.
En overføringsprosess med tilhørende dokumentasjon som opplæringsavtaler,
utskrift av karakterer og ECVET’s brukerhåndbok for gjenkjenning av læringsutbytte
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3. RETAIL prosjektet
3.1 Prosjektets bakgrunn og oversikt

Detaljhandel er en av de viktigste sektorene i europeisk økonomi. Dens viktighet kommer ikke bare av størrelse (som er estimert til
€ 1.352 miliarder eller 11,8% av europeisk BNP) men også det forhold, at vi vil se en økning i antall jobber i den nærmeste fremtid.
(«Cedefop, Future skills supply and demand in Europe, 2012»). Kriser, globalisering, internasjonalisering, sterk konkurranse og
«mass customisation» skaper store utfordringer både med hensyn til risiko, men gir også muligheter.

«RETAIL Sector Skills alliansen» vil tilby nye løsninger for:
-

Utvikling av etterlengtede løsninger i sektoren for å dekke nødvendige kompetanse (New skills for Future Retail Managers
(FURM)»;

-

Utvikling og innføring av spesielle initiativer for å stimulere SMBer til å investere i opplæring (“De ti bud” for fremtidige
bedrifter i detaljhandel SMB), skape en motiverende håndbok for bedrifter i alle prosjektets språk og merkevare for selskaper
som godtar avtalen;

-

Utvikling av en ny modell for opplæringsbestemmelser innenfor en livslanglæring-strategi for detaljhandel tatt i betraktning de
eksiterende barrierene blant SMBer og mikro selskaper;

-

En europeisk læreplan for en Future Retail Manager (FURM) orientert mot avansert sosial-, entreprenørskaps- og
ledelseskompetanse;
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-

Utvikling av fleksible instrumenter for validering, overføring og gjenkjenning av læringsutbytter ved bruk av ECVETprinsippene;

-

Forsyne sektoren med opplæringsverktøy, «the Info Formative Toolkit for the new FURM» – med stor vekt på bruk av
simulering og blandede læringsmodeller;

-

Etablering av et European Peer Development Network for FURM som et felles forum.

Videre dokumenteres basiskunnskap, ferdigheter og kompetanse som trengs for ledere i detaljhandel sektoren. I startfasen av
RETAIL prosjektet ble det gjort en brukerundersøkelse, – og en grundig analyse av de mange aspektene ved detaljhandel,
regionalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Fra de innsamlede data ble det konkludert med hvilke ferdigheter og kompetanser som er
nødvendige i detaljhandel sektoren. Undersøkelsen fokusert på nåværende situasjon, og utviklingen i sektoren de siste 10 år samt
den økonomiske situasjonen, arbeidsledighet, kjøpekraft, befolkning, utdanning, videre utdanning og eksempler på “best practice”.
Rapporten “The Strategy for Competitive RETAIL companies” viser resultatet av prosjektets første fase.
Det gir en detaljert oversikt over resultatet av og profilen til Future Retail Manager (FURM) etter at den innledende
datainnsamlingen og undersøkelse ble utført.

Rapporten beskriver de nødvendige grunnleggende kompetansene for en detaljhandler som å:
-

raskt kunne fange opp nye trender;

-

utforske nye markeder, kanaler, investere i kunderelasjoner;

-

tilby attraktive arbeidsforhold i et læringsfremmende, fleksibelt og sikkert miljø;
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-

organisere detaljhandelsprosessen for bedre å kunne møte «mass customisation» og livsstilsendringer.

Videre viser strategien hovedutfordringene som bedrifter møter når de skal innføre innovative læringsmetoder innenfor detaljhandel.
Den beskriver de viktigste fordelene for ledere av SMB for å lede bedrifter på en kunnskapsintensiv og flksibel måte og identifiserer
mulige incentiver som kan motivere bedriftene til å investere i opplæring.

3.2 Kunnskap, ferdigheter og kompetanse for Retail Managers
RETAIL prosjektet bruker de følgende definisjonene av kunnskap, ferdigheter og kompetanse definert gjennom EQF:


Kompetanse – evnen til å bruke kunnskap, ferdigheter, sosiale og personlige ferdigheter, på arbeid, i studie eller under
faglig utvikling. I konteksten til EQF, kompetanse er beskrevet som ansvarsfølelse og selvstendighet



Kunnskap – akkumulert kunnskap fra opplæring. Kunnskap er fakta, prinsipper, teorier og praksis som er relatert til arbeid
eller opplæring. I konteksten til EQF er kunnskap beskrevet som teoretisk eller praktisk.



Ferdigheter – evnen til å tilegne seg kunnskap og “know-how» for å gjennomføre oppgaver og løse problemer. I en EQFkontekst er ferdigheter beskrevet som enten å være kognitive som innebærer bruk av logikk, intuitiv og kreativ tenkning eller
praktisk som innebærer fysisk fingerferdighet og å kunne bruke metoder, materialer, verktøy og instrumenter.

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse for de viktigste oppgavene til RM har blitt beskrevet og delt inn i enheter av læringsutbytte i
EUFURM-matrisen.
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
RETAIL SQF Level: 5
Totale ECVET Poeng: (Hvis aktuelt)
Total ECTS Credits/poeng:
BG
EQF(NQF) Nivå

Læringsutbytter organisert i
enheter

Tverrfaglige læringsutbytter

RETAIL-U1
RETAIL-U2
RETAIL-U3
RETAIL-U4
RETAIL-U5
RETAIL-U6
RETAIL-U7
RETAIL-U8
RETAIL-U9
RETAIL-U10

DE

ES

FR

IT

NO

Produkter og Markeder
Administrasjon og ledelse
Markedsføring
Salg service og hjelp
Personalarbeid
Lover og forskrifter
Økonomi og regnskapsføring
IKT
Kommunikasjon
Tverrgående ferdigheter

Følgende tverrgående ferdigheter er viktige å beherske:
o Er i stand til å agere med sosial og miljømessig
ansvarlighet,
o Er i stand til å ta i bruk prosedyrer for å forbedre
kvalitet i alle ledd,
o Er i stand til å bruke informasjon og
kommunikasjons teknologi (IKT)

Ansvarsfraskrivelse
RETAIL prosjektet er finansiert med støtte fra den
Europeiske Kommisjon. Dette dokumentet reflekterer
kun synspunktene til prosjekt partnerne, og EU
Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for
dokumentets innhold .
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U1: Produkter og markeder
RETAIL SQF Level:
ECVET poeng: (Hvis aktuelt)
ECTS Credits/poeng: (Hvis aktuelt)
BG
DE
ES
EQF/NQF Nivå:

FR

IT

NO

Læringsutbytter
RETAIL -U1- Produkter og markeder

1.1: Produkt kunnskap

1.1.1: Produktets livssyklus

Kurs Modul
Kode

Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter
Er i stand til å ha oversikt over produkt porteføljen relatert til det
operasjonelle feltet og markedet.
Å kjenne til produktene foretaket
selger

Er i stand til å identifisere produkter
med et markeds potensial for
foretaket
Er i stand til å forstå og agerer i henhold til produktenes livssyklus og
utvikling
Å kjenne den totale forsynings
kjeden, råmaterialer,
produksjons prosesser, teknikker
for kvalitets kontroll, kontroll av
kostnader samt hva som

Er i stand til å agere og gripe inn i
produktets livssyklus for å sikre
kvalitet og bærekraft av de
markedsførte produktene.
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behøves for å øke produksjon
og distribusjon av varer og
tjenester.

Er i stand til å identifisere produktenes opprinnelse for å møte
miljømessige og kommersielle krav
1.1.2: Produktets opprinnelse

Å kjenne til hvordan identifisere
materialer, del produkter og
komponenters opprinnelse.

Er i stand til å identifisere
produktenes opprinnelse i henhold til
krav og forskrifter

Er i stand til å koordinere foretak i samsvar med intellektuelle rettigheter

1.1.3: Administrasjon av intellektuelle rettigheter

1.2: Markets analyse

Å kjenne til eksistensen av og
implikasjonene av intellektuelle
rettigheter, varemerker,
opphavsrett, merkenavn og
forskrifter.

Er i stand til å utdype samt diskutere
opprettelse av merkevarer og dets
rolle for fremtidig produksjonen av
produkter.
Er i stand til å redegjøre for
merkevaren og dennes betydning.
Analysere betydningen av
merkenavnet for markeds
plassering.
Er i stand til å respekterer
intellektuelle rettigheter, varemerker
og opphavsrett

Er i stand til å innhente, analysere og organisere pålitelig informasjon av
markedet gjennom bruk av statistiske teknikker, og etablere et effektivt
informasjons system som fungerer som hjelp i utviklingen av
markedsstrategier
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Er i stand til å implementere en
markedsanalyse i områder relatert til
foretakets nåværende og planlagte
drift.
Er i stand til å gjennomgå en situasjons analyse av markedsføring
miljøet
Er i stand til å utføre en situasjons
analyse som dekker
Å kjenne til teknikker og metoder
for å foreta en markedsanalyse

1.2.1: Situasjons analyse

Å vite hvordan en gjør en
situasjonsanalyse

-

-

En analyse av indikatorer
som: salg, roterende
arbeidsoppgaver, ansattes
kostnader, …
En analyse av butikkenes
miljø og påvirkning

Er i stand til å analysere og tolke kundens preferanser, markedstrender,
konkurrentenes aktiviteter og gjeldene registre, samt gjennomføre
endringer for å øke salg og forbedre effektivitet.

1.2.2: Markeds intelligens

Å kjenne nødvendige metoder
og teknikker for å samle
informasjon om markedstrender
og konkurrerende miljøer, basert
på situasjons analyser og
innsamlet markedsinformasjon.
Å kjenne å redegjøre for de
viktigste komponentene i et
moderne markedsførings
system.
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-

Å kjenne redegjøre for de ulike
formene for kvalitativ og
kvantitativ
markedsundersøkelser og
forskning

1.3: Logistikk og lager

-

skriftlig, muntlig og digitalt
format.
Forberede, analysere og
tolke samlede data ved hjelp
av digitale hjelpemidler.
Evaluere mulige kilder for feil
og etiske problemer når man
implementerer
markedsundersøkelser.

Er i stand til å organisere en effektivt og økonomisk varehåndtering
Er i stand til å organisere systemer
og strukturer for å unngå økonomisk
Å kjenne de sentrale
tap som følge av svinn og
elementene for logistikk og lager
manglende varer.
Er i stand til å organisere effektive anskaffelses prosedyrer
Er i stand til å organisere forsyninger
og utvalg av varer

1.3.1: Anskaffelse

1.3.2: Lager

Å kjenne prinsippene for
anskaffelser og har oversikt over
potensielle leverandører

Er i stand til å overvåke og
kontrollere forsyningen av materialer
og vareproduksjon, samt ha
distribusjons planer for å sikre
kvalitet, kvantitet, tid og sted for å
møte de satte mål.

Er i stand til å organisere trygg oppbevaring av varer for å sikre varens
kvalitet og unngå tap
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Å kjenne til adekvat oppbevaring
av varer og effektivt lager hold.

Er i stand til å organisere
oppbevaring av varer under
betingelser som garanterer deres
integritet, optimale metoder og
tilgjengelig lagerplass, i samsvar
med etablerte prosedyrer for:
- Forberedelse for mottak av
varer.
- Mottak av varer for
oppbevaring.
- Håndtering av
uregelmessigheter
- Krav til lagring
- Passende plassering og
oppbevaring av varer
- Henting og utsending av
varer fra lager
Er i stand til å utføre lagertelling.
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U2: Administrasjon og ledelse
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng: (Hvis aktuelt)
ECTS Credits/poeng: (Hvis aktuelt)
BG
DE
ES
EQF/NQF Nivå:

FR

IT

NO

Læringsutbytter
RETAIL-U2- Administrasjon og ledelse

2.1: Virksomhetens miljø

Kurs Modul
Kode

Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter
Er i stand til å anvende sider ved sivilrettslige forhold som er relevant for
forretningsdriften og for små og mellomstore bedrifter, samt
forretningsjus for handel, håndverk og industri med tanke på
konkurranse og beskatning
Å kjenne det økonomiske
Er i stand til å kartlegge det
systemet i landet (eksisterende
forretningsområdet hvor egen
økonomiske forhold og
organisasjon opererer og anvende
prosesser)
de delene av sivilrettslige forhold
som kan være aktuelle på dette
Å kjenne forretningsområdet
forretningsområdet
hvor organisasjonen opererer og
sider ved sivilrettslige forhold
Er i stand til å anvende relevant
som kommer til anvendelse på
lovgivning on konkurranse,
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dette forretningsområdet

markedsregulering og beskatning

Å kjenne lovgivningen for
konkurranse,
markedsreguleringer og
beskatning
Er i stand til å trekke konklusjoner for firmaet basert på regnskaps
rapporter fra virksomheten

2.2: Forretningsforståelse

Å kjenne til teknikkene for
foretaks administrasjon og
markedsrelasjoner.
Å kjenne til hvordan analysere
en organisasjons virksomhet og
økonomiske rapporter.

Er i stand til å analysere økonomiog budsjettrapporter.

Er i stand til å analysere organisasjonens ytelse og resultater

2.2.1: Forretningsresultat

2.2.1.1: Forretnings- optimalisering

Å kjenne til
nøkkeltallberegningene og
hvordan de er målt for å
analysere organisasjonens
resultater

Er i stand til å analysere
organisasjonens resultater i henhold
til Nøkkeltallberegninger

Er i stand til å beregne kostnader, inntekter og fortjenestemarginer og
sikre et balansert resultatet for sunn forretningsdrift
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Å kjenne hvordan
økonomistyring i eget
forretningsområde skal
gjennomføres:
•
Kalkulasjon
•
Kostnadskontroll
•
Tap og vinning
•
Akseptable marginer
•
Avvik
Å kjenne hvordan resultater fra
eget forretningsområde kan
optimaliseres

Er i stand til å overvåke og analysere
hoved indikatorene (salg, roterende
arbeidskraft, stab kostnader) for å
sikre samsvar med budsjettet.

Er i stand til å sikre en fornuftig
beholdning av varer på lager, og at
oppdatering av lagerbeholdningen er
utført på en effektiv måte.

Er i stand til å optimalisere prosesser
ved å utforske tilgjengelige
ressurser.
Er i stand til å optimalisere ytelsen til
sitt eget område i foretaket med bruk
av tilgjengelige ressurser
(mennesker, økonomi og materialer).
Er i stand til å organisere, planlegge, koordinere arbeid, produksjon og
foretakets prosesser. Ta hensyn til anskaffelser og lagrings prosesser
som inkluderer oppbevaring og logistikk.
2.3: Koordinering av drift

2.3.1: Arbeids oppgaver

Å kjenne lovgivninger og
forskrifter i relasjon til den
daglige drift.

Er i stand til å planlegge arbeid i
forhold til egen organisasjons
prosesser.

Er i stand til å koordinere arbeidet i selskapets daglige drift.
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Er i stand til å organisere
arbeidsoppgaver for styring av
bedriften
Å kjenne til hvordan organisere
hovedoppgavene ved styring av
bedriften

2.4: Rapportering

2.5: Bedriftsplanlegging og entreprenørskap

2.5.1: Bedriftsplanlegging

Er i stand til å organisere arbeids
oppgaver i samsvar med:
 kundekriterier
 operasjonell kapasitet
 forskrifter og krav
 leveringsvalg

Er i stand til å forberede og utføre nødvendig rapportering av bedrifts
drift
Å kjenne organisasjonens
Er i stand til å rapportere og
prosedyrer for å rapportere
registrere dokumentasjon i henhold
til organisasjonens retningslinjer og
Å kjenne rapporteringskrav,
juridiske prosedyrer.
maler og formater
Er i stand til å analysere det operasjonelle området, tilpasse forretningen
med tilgjengelige midler, med et mål å oppnå større kommersiell
innvirkning.
Å kjenne og forstå
Er i stand til organisere og
nødvendigheten av
koordinere planlegging med ulike
bedriftsplanlegging i ulike
horisonter.
tidsperspektiver.
Er i stand til å utvikle og følge opp bedriftens utviklingsplaner
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Å kjenne prinsippene og
metodene som er styrende i et
selskap og dets administrasjon,
relatert til strategisk planlegging.

2.5.2: Entreprenørskap

2.6: Håndtering av operasjonell risiko

Er i stand til å utvikle og forbedre
planer for å sikre lønnsomhet
gjennom bruk av menneskelige
ressurser, finansielle og materielle
teknikker for kontroll av
produksjonsmetoder.

Er i stand til å utvikle salg og
selskapets markedsførings
politikk.

Er i stand til å evaluere kvaliteten på
gjennomført arbeid i selskapet, i
henhold til de normative kravene
etablert i ulike planer.
Er i stand til å initiere og videreutvikle selskapet i henhold til marked og
produkt muligheter.
Er i stand til:
- å planlegge og sette foretaks
Å kjenne til nødvendige
mål.
elementene for å planlegge og
- å lage en plasserings
organisere arbeid, produksjon og
analyse,
bedriftsprosesser relater til nye
- å utvikle et oppstarts konsept
operasjonelle miljøer.
- å tegne en medium og
langtids bedriftsplan.
Er i stand til å håndtere operasjonell risiko
Å kjenne til hvordan
Er i stand til å overvåke
implementere sikkerhets
implementeringen av sikkerhets
prosedyrer.
prosedyrer
Er i stand til å implementere
Å kjenne til hvordan en åndterer
prosedyrer for å forhindre sløsing og
sikkerhet for å unngå tap
tap.
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U3–Markedsføring
RETAIL SQF nivå:
ECVET poeng: (Hvis nødvendig)
ECTS Credits/poeng: (Hvis nødvendig)
BG
DE
EQF/NQF nivå:

ES

FR

IT

NO

Læringsutbytter
RETAIL-U3- Markedsføring

3.1: Markedsføringskanaler

Kurs Modul
Kode

Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter
Er i stand til å velge mellom markedsføringskanaler avhengig av produkt
og markedspotensial.
Er i stand til å skille mellom, samt
velge de riktige kanalene og
metodene for den aktuelle
organisasjon.
Å kjenne til nødvendige
markedsføringskanaler

Er i stand til å evaluere og foreslå
relevante distribusjons strategier for
en organisasjon.
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Å kjenne til de operasjonelle
forholdene og faktiske eierskaps
strukturer i detaljhandelen.

3.1.1: Type butikk/utsalg

3.1.2: E-handel

3.2: Konkurranse

Er i stand til å utdype og diskutere
ulike former for vertikal og horisontal
integrasjon.

Utdype og diskutere makt og
uavhengighet i et
distribusjonssystem
Er i stand til å planlegge og
koordinere markedsføring og salg av
produkter med passende salgs
Å kjenne trender og utviklinger i
teknikker for hver markedskanal, for
detaljhandelen.
å oppnå de etablert målene i
markedsføringsplanen for
organisasjonen.
Er i stand til å utvikle en forretningsstruktur i henhold til produkter og
markedspopulasjon
Er i stand til å velge den optimale
Å kjenne forskjellige typer av
strukturen for den nåværende
butikk/utsalg
bedriften
Er i stand til å vurdere og implementere internett markedsføring i
bedriften
Å kjenne til IKT/internett for å
vurdere bruk av e-handels
Er i stand til å sette opp en e-handel
løsninger
aktivitet som dekker produkter fra
porteføljen med et e-handel
Å kjenne til at å gjøre forretning
potensiale
gjennom internett skaper nye
markeder nasjonalt og globalt.
Er i stand til å forstå og agere rasjonelt i konkurranseorienterte
markeder, basert på markedsanalyse og markedsintelligente
tilnærminger
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Å kjenne nødvendigheten av
Er i stand til å evaluere hvordan
markedsanalyse og
produkter, pris, distribusjon og
markedsintelligens, for å ha et
markedskommunikasjon kan bli brukt
overslag av ens egen
som hjelpemiddel for å forbedre
konkurranseorienterte posisjon
konkurransefaktorer.
Er i stand til å kalkulere priser relatert til konkurranse situasjonen,
produkt struktur kostnadene og profittmål.

3.2.1: Prissetting

3.3: Markedsstrategi og markedsplanlegging

Å kjenne verdien av riktig prising
og kontrollerer de nødvendige
verktøyene for en fornuftig pris
kalkulering

Er i stand til å redegjøre for
psykologisk prising, pris sensitivitet
og pris elastisitet.
Er i stand til å kalkulere priser med
hjelp av verdi-basert og kost-basert
strategisk prising

Er i stand til å formulere en visjon, en bedrifts ide og et overordnet mål
for organisasjonen
Er i stand til å:
- Formulere markedsførings
mål ved å kategorisere dem i
hierarkisk ordning.
- Bruke en ekspansjons
matrise som en link for å
designe en organisasjons
Å kjenne hvordan å utdype
strategi
visjoner og bedriftsideer til en
- Forberede en enkel
strategisk plan for selskapet
markedsstrategi rettet mot
konsumer markedet med et
utgangspunkt i konkurranse.
- Presentere en aktivitetsplan
og et enkelt budsjett for å
utføre aktivitetene i
markedsplanen.
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-

3.3.1: Markedsidentifisering og segmentering

3.4: Markedskommunikasjon og kampanjer

Forklare hvordan
organisasjoner kan
kontrollere og evaluere deres
markedsførings aktiviteter.

Er i stand til å identifisere segmenter i markedet, tilpasse produkter og
markedsføring
Er i stand til å:
- Redegjøre for hva som
karakteriserer et konsument
marked sammenlignet med
profesjonelle og
internasjonale markeder.
- Redegjøre for hva som er
Å kjenne de forskjellige markeds
kriteriene for segmenter,
segmentene relevant for
segmenterings kriterier og
bedriften.
segmenteringsstrategier i
ulike markeder.
- Segmentere og foreslå
potensielle målgrupper for en
gitt organisasjon.

Er i stand til å definere kommunikasjons kampanjer i områder under
innflytelse, og har interesse av å generere og øke kundetrafikk.
Er i stand til å definere strategier og
taktikker for markedsførings
Å kjenne prinsippene og
kampanjer
metodene for å presentere,
promotere og selge produkter
Er i stand til å organisere og
eller tjenester.
kontrollere implementeringen av
salgsfremmende aktiviteter på
kommersielle områder og
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Og 3.4.1: Markedskanaler og media mix

produkter/tjenester, ved å bestemme
hva som skal oppnås ved sortering
og handlingslinjer for
reklamekampanjene.
Er i stand til å promotere den lokale
butikken og i prosessen skape
partnerskap med felleskapet, aviser,
skoler etc.,
Er i stand til å organisere og
overvåke implementeringen og
installasjoner på kommersielle
områder og utstillinger. Angi
spesifikasjoner på design og
materialer, for å overføre det
definerte bildet av kommersielle
områder som vil tiltrekke potensielle
klienter og oppnå definerte
bedriftsmål.
Er i stand til å vurdere og angi en media mix relevant for en definert
målgruppe.
Er i stand til å samarbeide med
annen organisasjon for å kunne gi
informasjon på varer, prosedyrer,
ytelse og nye initiativer under
Å kjenne media og
organisering av spesielle kampanjer.
kommunikasjons kanaler
relevante for detaljhandel
Er i stand til å utdype og diskutere
fordeler og ulemper med ulike typer
media, og underbygge deres media
valg til en reklamekampanje.
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3.5: Lager design

Er i stand til å foreslå en realistisk
kommunikasjonsstrategi, med
utgangspunkt i de karakteristiske
spesifikasjonene i et marked,
organisasjon eller produkt.
Er i stand til å forstå og implementere detaljhandel konsepter i valg av
utsalg
Å kjenne prinsippene og
metodene for installeringen av
en vindusutstilling for vellykket
Er i stand til å implementere
handel.
kundeorienterte vindusutstilling og
design av kommersielle områder.
Å kjenne prinsippene og forstår
metodene for visuell varehandel
innenfor butikken.
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U4 – Salg, kundetjenester og
hjelp
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng: (Hvis nødvendig)
ECTS Credits/poeng: (Hvis nødvendig)
BG
DE
ES
EQF/NQF Nivå:

FR

IT

NO

Læringsutbytter
RETAIL-U4- Sales, customer services and support

4.1: Kunderelasjonshåndtering

4.1.1: Kundeforventninger

Kurs modul
kode

Kompetanse
Kunnskap
Ferdigheter
Er i stand til å samle nødvendig informasjon på prospektiv kunder, for å
analysere tjenester og produkt forventninger samt forespørsler.
Å kjenne hovedtrekkene ved
Er i stand til å tilpasse seg til ulike
kundegruppen
kunde karakteristikker
Er i stand til å analysere behovene og rammene til en kundeforespørsel i
henhold til et uttrykt ønske
Er i stand til å vurdere de finansielle
grensene, trendene, stilene,
kulturene, tradisjonene,
anledningene, stedene og områdene
relevante for forespørselen.
Er i stand til å kommunisere med en
kunde for å tilpasse forslag og sikre
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4.1.2: Oppfyllelser av forespørsler

4.1.3: Kundetilfredshet

en felles forståelse av anbefalingen
og det forventede utfallet (tillit)
Er i stand til å presentere et produkt og tjeneste tilbud i forhold til
kundens uttrykte krav.
Å kjenne de elementære
avsluttningsteknikkene for salg
Er i stand til forhandle og
Å kunne de formelle
gjennomføre salget
reguleringene og kravene for et
gyldig salg
Er i stand til å vurdere kundetilfredshet
Å kjenne relevante
Er i stand til å vurdere
tilbakemeldingsprosedyrer for å
kundetilfredshet i henhold til leverte
vurdere kundetilfredshet
produkter og tjenester
Å kjenne de formelle
Er i stand til å agere adekvat i
reguleringene for å håndtere
situasjoner hvor det er avvikelser
klagesaker
mellom leveranser og forventninger
Er i stand til å gi god service og kommunikasjon
Å kjenne prinsippene og
prosedyrene for å tilby tjenester
til kunder og mennesker

4.2: Ivaretagelse av kunder
Å kjenne hvordan å vurdere
kundebehov

Er i stand til å håndtere
-
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Å kjenne hvordan å oppnå
kvalitetsstandarder og kunne
bedømme kundetilfredshet

-
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Påstandshåndtering
Kundens klager,
kommentarer og spørsmål

Page 34 of 57

EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U5 – Personalarbeid
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng: (Hvis nødvendig)
ECTS Credits/poeng: (hvis nødvendig)
BG
DE
EQF/NQF nivå:

ES

FR

IT

NO

Læringsutbytter
RETAIL-U5- Personalarbeid

Kurs modul
Kompetanse
kode
Kunnskap
Ferdigheter
Er i stand til å anvende kollektive avtaler og reguleringer gjennom
sysselsettingslovgivningen
Å kjenne lovgivning og regulering
som er aktuell ved rekruttering,
utvelgelse og bevaring av ansatte

5.1: Personalarbeid
Å kjenne overenskomster som kan
komme til anvendelse i egen
organisasjon.
Å kjenne funksjonen av
fagforeninger, relasjoner og

Er i stand til å anvende lovgivningen
og regulering som er aktuell ved
rekruttering, utvelgelse og bevaring
av ansatte.
Er i stand til å benytte
overenskomster som kan komme til
anvendelse i egen organisasjon
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5.1.1: Personalets helse og sikkerhet

forhandlinger med fagforeninger
Er i stand til å vurdere krav og betingelser som gjelder helse og sikkerhet
Er i stand til å gjennomføre tiltak
Å kjenne lovgivning og reguleringer
rettet mot helse, sikkerhet og kontroll
som kommer til anvendelse når det
ved bl.a.:
gjelder helse, sikkerhet og kontroll av:
•
bruk av personlige
•
bruk av personlige
sikkerhetshjelpemidler
sikkerhetshjelpemidler
•
bruk av utstyr
•
bruk av utstyr
•
manuell håndtering av gods
•
manuell håndtering av varer
•
arbeidsområdet
•
•
belastning og tretthet
 arbeidsområdet
 •
bruk av medikamenter
bruk av medikamenter og
avhengighetsskapende stoffer
og avhengighetsskapende
stoffer.
Er i stand til å gi informasjon om
betydningen av:
•
belastning og tretthet
 •
medikamenter og
avhengighetsskapende
stoffers virkning på utførelsen
av arbeidsoppgaver
Er i stand til å anvende regelverket for ansattes personlige og fysiske sikkerhet
Å kjenne lovgivning og reguleringer for
helse, sikkerhet og kontroll som
Er i stand til å gjennomføre kontroll
kommer til anvendelse når det gjelder
av helse, miljø og sikkerhet, som:
det fysiske arbeidsmiljøet, som:
•
bruk av personlige
•
bruk av personlige
sikkerhetshjelpemidler
sikkerhetshjelpemidler
•
arbeid under vekslende
•
arbeid under vekslende
klimatiske forhold
klimatiske forhold
• sikre arbeidsområder
•
sikre arbeidsområder
Å kjenne betydningen av:
belastning og tretthet
medikamenter og
avhengighetsskapende stoffers
virkning på utførelsen av
arbeidsoppgaver

5.1.1.1: Regler for ansattes helse og sikkerhet
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5.1.1.2: Avvikshåndtering i forhold til ansattes
helse og sikkerhet

5.1.2: Motivering av ansatte

5.1.2.1: Konfliktløsning mellom ansatte

5.1.3: Effektiv ledelse

5.2: Bemanningsplanlegging

5.2.1: Rekrutering

Er i stand til å påvise og korrigere problemer med helse og sikkerhet
Å kjenne ansattes rettigheter og
Er i stand til å behandle
forpliktelser i forhold til helse, sikkerhet problemstillinger når det gjelder
og kontroll når det gjelder rapportering helse, sikkerhet og kontroll innenfor
av avvik
eget ansvarsområde
Er i stand til å lede og motivere ansatte på en ansvarsfull måte
Er i stand til å motivere
Å vite hvordan ansatte kan motiveres
medarbeidere
Å kjenne hvordan å håndtere
Er i stand til å håndtere konflikter
stressede situasjoner
som kan oppstå
Er i stand til å løse konflikter mellom ansatte
Å kjenne prinsippene for roe ned
Er i stand til å løse konflikter mellom
konflikter
ansatte innenfor egne
Å kjenne hvordan å løse konflikter
ansvarsområde.
mellom medarbeidere
Er i stand til å organisere og sikre en kost-effektiv daglig drift
Er i stand til å lede ansatte slik at
bedriftens mål nås
Å vite hvordan ansatte kan ledes på en Er i stand til å veilede ansatte
effektiv måte
Er i stand til å sikre at ansatte
kjenner sine plikter og ansvar
Er i stand til å gjennomføre bemanningsplanning og anvende ulike metoder for
rekruttering og utvelging
Er i stand til å gjennomføre
Å vite hvordan en kan gjennomføre
bemanningsplanning i egen
bemanningsplanning
organisasjon
Er i stand til å planlegge og organisere en rekruterings prosess
Å kjenne lovgivningen og reguleringer
som gjelder rekruttering og utvelging

Er i stand til å gjennomføre
rekruttering og utvelging av
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av ansatte

ansatte i henhold til lovgivningen
og reguleringer og interne
retningslinjer og prosedyrer
Er I stand til å gjennomføre en
utvelgingsprosess med intervju

Er i stand til å opprettholde ansattes lojalitet og engasjement

Er i stand til å vise hvordan hva
som skal til for å beholde ansatte
5.2.2: Personal administrasjon

5.3: Personalutvikling

Å kjenne til hvordan en beholder
ansatte

Er i stand til å forstå endringer
som følger av alder og ansattes
pensjoneringsplaner
Er i stand til å vise hvordan en
kan gjennomføre en
overgangsplan

Er i stand til å utvikle ansattes kompetanse i henhold til nåværende og
fremtidige behov i bedriften og hos ansatte
Er i stand til å gjennomføre en
kompetanseundersøkelse
Å vite hvordan en kan gjennomføre en
kompetanseundersøkelse
Er i stand til å samarbeide om
personlige utviklingsplaner
Å vite hvordan en samarbeider om
personlige utviklingsplaner
Er i stand til å sikre ansatte relevant
opplæring
Å vite hvordan en sikrer ansatte
relevant opplæring
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5.3.1: Personalopplæring

5.3.1.1: Internopplæring

5.3.1.2: Planlegging av opplæring

Er i stand til å anvende formelle forskrifter og lovgivninger for videreutdanning
og kurs
Å kjenne til karakteristiske
Er i stand til å skille mellom og sette
kjennetegnene for ulike typer læring og pris på læring fra formelle, uformelle
kurs
og ikke-formelle erfaringer
Å kjenne hvordan å gjenkjenne
Er i stand til å gjenkjenne tidligere
tidligere opplæring (RPL)
lært kunnskap
Er i stand til å vurdere egen organisasjons egnethet for internopplæring av
nyansatte
Å kjenne krav som stilles til en
Er i stand til å vurdere
organisasjon for å organisere og
arbeidsplassen som mulig
gjennomføre internopplæring
læringsarena
Er i stand til å identifisere nyansattes opplæringsbehov og planlegge
læringsprosessen i henhold til bedriftens krav
Å kjenne teknikkene for å kartlegge
Er i stand til å gjennomføre en
opplæringsbehov
kartlegging av opplæringsbehov
Å vite hvordan en kan planlegge
Er i stand til å planlegge
bedriftsopplæring basert på
bedriftsopplæring basert på
behovsanalyser
behovsanalyser
Er i stand til å iverksette en plan for bedriftsopplæring og organisere
læringsprosess
Å kjenne hvordan å beregne
medarbeidernes læringsbehov

5.3.1.3: Opplæring-implementering

Å vite hvordan en kan identifisere
ansattes opplæringsbehov
Å vite hvordan en kan planlegge
opplæringen i henhold til resultatene
fra en behovsanalyse
Å vite hvordan en kan utvikle en
opplæringsplan i egen organisasjon

Er i stand til å gjennomføre en
opplæringsplan i egen organisasjon
med utgangspunkt i resultatene fra
en behovsanalyse
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5.3.1.4: Opplæringssamarbeid

Er i stand til å organisere opplæringsprosjekter med skoler, opplæringssentra,
bedrifter og andre kurstilbydere
Å vite hvordan en kan utvikle et
Er i stand til å iverksette et
opplæringsprogram i samarbeid med
opplæringsprogram i samarbeid med
andre tilbydere
andre tilbydere
Er i stand til å forberede lærlinger på vurdering, eksamen og prøver

Å vite hvordan opplæringen gis
5.3.1.5: Vurdering av opplæringsresultat

Å vite hvordan kandidater skal
vurderes

Er i stand til å gjennomføre et
program i henhold til lover og
forskrifter som regulerer opplæring
og prøving i landet
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U6 – Lovverk og forskrifter
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng: (Hvis nødvendig)
ECTS Credits/poeng: (Hvis nødvendig)
BG
DE
ES
EQF/NQF Nivå:

FR

IT

NO

Learning outcomes
RETAIL-U6- Lovverk og forskrifter

6.1: Juridiske forskrifter

6.1.1: Juridiske områder

Kurs modul
kode

Kompetanse
Kunnskap
ferdigheter
Er i stand til å operere i samsvar med lovverket og juridiske forskrifter
Å kjenne prinsippene for sivil lov
og forretningsjuss i likhet med
Er i stand til å holde utkikk for mulige
forskrifter for den Europeiske, og
endringer av forskrifter
i likhet med internasjonale
kommersielle aktiviteter
Er i stand til å implementere en bedrifts struktur som respekterer
lovverket og forskrifter som styrer detaljhandelen.
Er i stand til å anvende generelle
Å kjenne kunderettigheter,
juridiske metoder og til arbeid i
forretningsjuss og lovverket
henhold til:
nødvendig for detaljhandel
- Kunderettigheter
sektoren generelt, i likhet med
- Forretningsjuss
forskrifter for Europeiske samt
- Kommersielle lover
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med internasjonale kommersielle
aktiviteter

- Utleieforskrifter
- Betalingslover
- Lover for ansettelse
Er i stand til å forstå og agere ansvarlig framfor forskrifter og krav internt
og eksternt
6.2: Spesielle ansvarsområder

6.2.1: Miljørelaterte ansvarsområder

6.2.2: Helse og sikkerhet

6.2.2.1: Risikovurdering

6.3: Etiske og sosiale ansvarsområder

Å kjenne forskriftene og kravene
styrende for bedriftens drift
Er i stand å agere i samsvar med
Å kjenne interne og eksterne
forskrifter og krav
arbeidsforhold, og kan beregne
statusen av disse i
organisasjonen
Er i stand til å tildele sektor spesifikke forskrifter relatert til beskyttelse av
miljøet
Å kjenne lovverket og forskrifter
Er i stand til å samsvare med
slik de gjelder for miljøet
miljømessige forskrifter
Er i stand til å organisere selskaps operasjoner i samsvar med krav til
sikkerhet og trygghet
Er i stand til å samsvare med
Å kjenne lovverket, forskrifter og
relevant helse, sikkerhet og
krav for en trygg og sikker drift
trygghets forskrifter
Er i stand til å påta seg en vurdering av helse og risiko
Er i stand til å gjennomgå en
risikovurdering i forhold til helse,
Å kjenne lovverket og forskrifter
sikkerhet og trygghets lovverket og
slik de relateres til prosedyrer for forskrifter.
risikovurdering på helse,
Er i stand til å overvåke
sikkerhet og trygghet.
implementeringen av de nødvendige
risiko koordinerings prosedyrene.
Er i stand til å agere i samsvar med foretages rolle og ansvarsområder
som interessenter i det sivile samfunnet.
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Å kjenne, forstår og kan beskrive
viktigheten av et selskaps drift,
samsvar med, og i samarbeid
med samfunnet rundt.

Er i stand til å:
- Gi en forklaring på hva som
menes med økonomisk
bærekraft i bedriftens drift
- Utdype og diskutere
organisatoriske sosiale
ansvarsområder basert på
etikk og i et bedriftsperspektiv
- Evaluere forholdet mellom en
organisasjons sosiale ansvar
og rykte
- Formulere mål for
organisasjonens sosiale
ansvar og forberede
selskapets etiske
retningslinjer.
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-U7 – Økonomi og regnskap
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng: (Hvis nødvendig)
ECTS Credits/poeng: (Hvis nødvendig)
BG
DE
EQF/NQF Nivå:

ES

FR

IT

NO

Læringsutbytter

RETAIL-U7- Økonomi og regnskap

Kurs
modul
kode

Kompetanse
Kunnskap

Ferdigheter

Er i stand til å bruke viktige regnskapsregler

7.1: Regnskap
Å kjenne bokføringsreglene og teknikkene

Er i stand til å:
- Skape en profitt og tap
oversikt
- Utføre interne regnskap.
- Gjennomføre en
lagertelling
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Er i stand til å:
 Lese og evaluere saldoark,
Å kjenne regnskapsreglene som kreves for
 Foreta nedskrivninger og
offentlige og private finansielle rapporter
provisjoner og overføre
dem til en saldo.
 Trekke konklusjoner for
selskapet.
Er i stand til å lage en kostnadsberegning, kalkulere bidrags marginer og balansere
utfallet på en økonomisk måte
Å kjenne finansielle konseptene ved en
kostnadsberegning, kalkulering av bidrags
marginer og saldo.

7.2: Finansielt regnskap i detaljhandelen

Å kjenne til regnskapsprosessen

Er i stand til å produsere
operasjonelle regnskap.
Er i stand til å kalkulere tap av
produkter og tjenester og til å
analysere deres lønnsomhet.
Er i stand til å kalkulere prisene på
produkter og tjenester.
Er i stand til å identifisere generell
profitt og tap.
Er i stand til å planlegge og
implementere handlinger for
kontroll og redusere effekten av
avvik.
Er i stand til å gjennomføre en
kostnadskontroll.
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7.3.: Koordinering av finans

Er i stand til å vurdere selskapets investeringsbehov og finansielle resurser
Er i stand til å velge ulike typer
finansiering for firmaets krav, slik
som likevekts finansiering, egenÅ kjenne prinsippene og praksisene ved
finansiering og lånefinansiering,
regnskap og økonomi, finansielle markeder,
utleie betraktning i tillegg til ulike
banktjenester, analyserings teknikker og
typer offentlig-finansiering og
presentering av finansielle data.
subsidiering.
Er i stand til å kalkulere selskapets
ytelsesforhold og ta dem med i
betraktning.

7.4: Planlegging av finans

7.5: Lønnskalkulering

Er i stand til å planlegge et budsjett ved å ta i betraktning forholdet mellom
driftsregnskapet, kalkuleringer og resultats avvik.
Er i stand til å forberede en
finansiell plan for selskapet,
bestemme likviditet og identifisere
selskapets investeringskrav
Å kjenne prinsippene for forberedelse av
budsjetter og godkjenner budsjett utgifter, fikser
Er i stand til å trekke opp
priser og rabatt priser.
rammene for et investerings
budsjett, ta i betraktning
selskapets likviditet og mulige
typer finansiering
Er i stand til å kalkulere lønnskostnader og håndtere operasjon spesifikk personell står,
betalingskalkuleringer og forberede bankoverføringer og utførelser av lønn.
Å kjenne reglene, forskriftene og tariffavtaler som
omhandler lønn.

Er i stand til å utføre spesifikk
videreutdanning for personell står
og betalings kalkuleringer

Å kjenne elementene ved godtgjørelse i egen
organisasjon

Er i stand til å gjennomføre
lønnskalkuleringer og prosesser
for egen organisasjon
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit:
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng:
ECTS Credits/poeng:
EQF/NQF Nivå:

RETAIL-Unit 8 – IKT
(hvis nødvendig)
(hvis nødvendig)
BG
DE

ES

FR

IT

NO

Læringsutbytter

RETAIL-U8 – IKT

Kurs
modul
kode

Kompetanse
Kunnskap

Ferdigheter

Er i stand til å bruke og veilede kolleger i bruken av
informasjonsteknologi.
8.1: Detaljhandelen informasjonsteknologi

Å kjenne til relevant data
programmer
Å kjenne utviklingen av IKT
generelt

Er i stand til å promotere bruken av
informasjonsteknologi innenfor en
organisasjon
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Er i stand til å bruke IKT`s
kjernefunksjoner:
- Kontor administrasjon
programvare
- Regnskaps verktøy
- Internett
- Elektronisk kommunikasjon
- Grafiske verktøy
- Presentasjons verktøy

8.2: WEB 2.0/Sosiale medier

8.3: Nettbasert forretning

8.4: Bedriftsinformasjon systemer

Er i stand til å implementere interaktive sosiale medier og
nettverkskommunikasjon for ett foretak
Å kjenne prinsippene og
Er i stand til å implementere bruken
risikoene ved interaktive sosiale
av sosiale medier innenfor en bedrift
medier
Er i stand til å vurdere og velge mellom tilgjengelige verktøy for å sette
opp en elektronisk forretningstjeneste.
Å kjenne IKT/internett til å
Er i stand til å vurdere oppsettet til
vurdere bruken av e-handels
en e-handels aktivitet
løsninger
Er i stand til å implementere bedriftsinformasjons systemer som
fokuserer på detaljhandelen
Å kjenne kjerneelementene ved
Er i stand til å implementere
systemer for bedriftsinformasjon
systemer for bedriftsinformasjon i
innenfor detaljhandelen.
egen organisasjon
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit: RETAIL-Unit 9 – Kommunikasjon
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng: (hvis nødvendig)
ECTS Credits/poeng: (Hvis nødvendig)
BG
DE
ES
EQF/NQF Nivå:

FR

IT

NO

Læringsutbytter
RETAIL-U9 – Kommunikasjon

Kurs modul
kode

Kompetanse
Kunnskaper
Ferdigheter
Er i stand til å kunne vise evne til kommunikasjon og interpersonal
ferdigheter

Er i stand til aktiv lytting
9.1: Kommunikasjon

Å kjenne de mest egnede kanaler Er i stand til å uttrykke seg
muntlig på en klar og konsis måte
og metoder for kommunikasjon

Er i stand til å uttrykke seg
skriftlig på en klar og konsis måte
9.1.1: Intern kommunikasjon

Er i stand til å kommunisere med interne relasjoner og kunder
Er i stand til å kommunisere effektivt
Å kjenne hvordan å kommunisere med interne kunder
effektivt mellom interne kunder
Er i stand til å aktivt høre etter, gi full
oppmerksomhet til hva andre
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9.1.2: Ekstern kommunikasjon

9.1.2.1: Kommunikasjon med publikum

9.1.2.2: Digitale kanaler

9.2: Utenlandske språk

9.2.1: Kommunikasjon på Engelsk

mennesker sier, ta pauser for å
forstå hovedpoengene ved å stille
spørsmål til rett tid og unngå
upassende avbrytelser.
Er i stand til å kommunisere med eksterne interessenter (tjeneste givere,
kunder og media).
Å kjenne hvordan å kommunisere Er i stand til å kommunisere effektivt
effektivt med interessenter
med interessenter
Er i stand til å gi en presentasjon til et publikum
Å kjenne grunnleggende
Er i stand til å gi en presentasjon ved
presentasjons teknikker og har
bruk av adekvate metoder og
kommunikasjonsevner
teknikker
Benytter seg av digitale kanaler og interaktive sosiale nettverk for å
levere markedskommunikasjon
Å kjenne og forstår
Er i stand til å implementere
bruksområdene til digitale
kommunikasjons aktiviteter innenfor
kanaler og sosiale medier
markedet gjennom digitale kanaler
Er i stand til å kommunisere effektivt med andre på relevante språk
Å kjenne essensielle aspekter
ved utenlandske språk som er
Er i stand til å kommunisere på det
relevante for arbeidet, for å
utenlandske språket for det område
kunne håndtere kunder og
bedrifter arbeider innenfor.
dokumenter
Er i stand til å effektivt kommunisere med andre på Engelsk

Å kjenne strukturen og innholdet
til det Engelske språket

Er i stand til å forstå meningen og
uttalelsen til ord, regler samt
grammatisk komposisjon
Er i stand til å bruke et basisk
kommersielt vokabular og starte en
forhandling på Engelsk
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9.2.2: Kommunikasjon på andre utenlandske språk

Er i stand til å holde en grunnleggende samtale på et utenlandsk språk
Å kjenne den grunnleggende
Er i stand til å bruke et basisk
strukturen og innholdet til andre
kommersielt vokabular og starte en
utenlandske språk
samtale på et annet språk
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EUFURM
EUropean FUture Retail Managers
Generic Title of the Unit:
RETAIL SQF Nivå:
ECVET poeng:
ECTS Credits/poeng:
EQF/NQF Nivå:

RETAIL-Unit 10 – Tverrgående
ferdigheter
(hvis nødvendig)
(hvis nødvendig)
BG
DE

ES

FR

IT

NO

Læringsutbytter

RETAIL-U10 - Tverrgående ferdigheter

10.1: I Tverrgående ferdigheter

10.1.1: Evne til å utrykke seg

Kurs
modul
kode

Kompetanse
Kunnskap

Ferdigheter

Er i stand jobbe effektivt med kolleger
Å kjenne hvordan å jobbe
Er i stand til å utvikle effektive
effektivt med kolleger
arbeidsforhold med kolleger
Å kjenne hvordan å lede et
Er i stand til å lede a team
team
Er i stand til å presentere og forklare arbeidsoppgaver og ens eget
arbeide, til små grupper og store forsamlinger.
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Å kjenne grunnleggende
presentasjons teknikker og
kommunikasjon modaliteter

Er i stand til å strukturere en
melding og til å reflektere over,
diskutere og argumentere i
relasjon til relevante temaer og
problemer på et bestemt emne
Er i stand til å kommunisere med
eksterne samarbeidspartnere

10.1.2: Team arbeid

Er i stand til å arbeide i et team med motivasjon, pålitelighet,
punktlighet og en følelse av ansvar på en fleksibel måte
Er i stand til å samarbeide med
andre for å undersøke og
forbedre prosedyrer, ytelse, nye
initiativer i organiseringen av
Å kunne forhandlingsteknikker arbeid og kampanjer
Er i stand til å balansere sikkerhet
og empati

10.1.3: Prosjekt koordinering

Er i stand til initiere og implementere utviklingsprosjekter
Å kjenne grunnleggende prosjekt Er i stand til å implementere og
koordinerings metoder og
koordinere prosjekter i ens egen
teknikker
organisasjon

Er i stand til på en ansvarsfull måte koordiner eget arbeid og
tidsbruk
10.2: Koordinering av eget arbeid

Å kjenne prinsippene ved
koordinering av tid i henhold til
SMART prinsippene:

Er i stand til å overføre tidskoordinerings prinsipper til
detaljhandelen.
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10.2.1: Koordinering av organisasjonen

10.3: Tilpasse seg endringer

10.3.1: Bruk av entreprenørskap og innovative
forbedringer

10.4: Sentrale leseferdigheter

10.4.1: Andre leseferdigheter

Spesifikke, målbare,
nøyaktige, realistiske og
Er i stand til å arbeide selvstendig
betimelige.
Er i stand til å arbeide med tidsfrister
Er i stand til å arbeide under
press og håndtere utfordrende
Å kjenne prinsippene ved tidssituasjoner
styring innenfor
Er i stand til å verifisere at
detaljhandelen.
leveranser til kunder blir levert på
en rask og effektiv måte
Er i stand til å tilpasse seg endringer i markedet
Er i stand til å koordinere
Å kjenne hvordan å håndtere
forandring på eget område slik
forandringer
den relateres til detaljhandelen
Er i stand til å bruke forbedringer på en kreativ måte, for å
optimalisere arbeidsprosesser i Retail koordinering
Er i stand til å bruke forbedringer i
Å kjenne hvordan forbedre
styringen av detaljhandelen for å
styring av detaljhandelen for å
øke produktivitet og lønnsomhet
øke produktivitet og
Er i stand til å fungere i samsvar
lønnsomhet i samsvar med
med juridiske, forskrifter og etiske
juridiske forskrifter og etiske
og sosiale krav.
og sosiale krav
Er i stand til å lese og skrive
Å kjenne kjernekomponentene Er i stand til å bruke lese og
ved å lese og skrive,
skriveferdigheter, tallkunnskaper
tallferdigheter samt IKT
og IKT ferdigheter i den daglige
ferdigheter.
forretningsdriften.
Er i stand til å lese tekster og bruke relevante dokumenter
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Er i stand til å utforske, tolke og
bruke kilder som har å gjøre med
temaer på sentrale emner
Å kjenne relevante kilder for
informasjonssamling og
tolkning

10.4.2: Skriveferdigheter

10.4.3:Tallkunnskaper

Er i stand til å ha innsikt over
problemer og den grunnleggende
situasjonsbeskrivelsen

Er i stand til å holde seg
oppdatert på den profesjonelle
utviklingen ved bruk av aviser,
internett, journaler og andre
relevante kilder.
Er i stand til å utrykke seg selv skriftlig
Er i stand til å skrive tydelig for
hånd og lage elektroniske tekst
dokumenter som beskriver,
forklarer og reflekterer over
emnets sentrale områder
Er i stand til å diskutere, utdype,
Å kjenne hvordan strukturere
og begrunne valg, løsninger og
skriftlige dokumenter
forslag i en skriftlig presentasjon
Er i stand til å formulere skriftlige
sammendrag og rapporter
assosiert med emnespesifikke
temaer og oppgaver
Er i stand til å bruke tallkunnskaper
Å kjenne til grunnleggende
Er i stand til å:
matematiske metodene og
- Måle
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teknikkene

10.4.4: Digitale ferdigheter

Kalkulere og beregne
Valuta og valutakurser
Planlegge
Kunne lage budsjett og
regnskap
Er i stand til å forberede statistikk
og diagrammer for å vise
resultater fra
forretningsoperasjoner,
undersøkelser og markedsførings
studier på emnet
Er i stand til å utføre enkle
økonomiske kalkuleringer
assosiert med bruken av ulike
verktøy og hjelpemidler på
markedsføring og
koordineringsarbeid
Er i stand til å tolke, sammenligne
og bruke data og statistikk,
relevant for arbeid med
operasjonelle emner
Er i stand til å bruke digitale verktøy
Er i stand til å bruke
Å kjenne kjerne IKT
tekstbehandling, regneark,
funksjoner:
statistikk og presentasjons
verktøy for å vise resultater fra
• Office Software
markedsundersøkelser, studier
• Presentasjons verktøy
og jobb
• Internett
• Elektronisk kommunikasjon
Er i stand til å bruke digitale
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10.5: Personlig atferd

10.5.1: Interkulturell forretningsetikette

verktøy for å samle relevant
informasjon fra internettsider og
elektroniske kilder. Være kritisk til
kildeinformasjon, sortere og
analysere data.
Er i stand til å forberede
markedsførings data og
dokumenter, ved hjelp av digitale
verktøy
Er i stand til å tilpasse seg til ulike kundesituasjoner
Å kjenne prinsippene for å
Er i stand til å arbeide med gode
tilpasse seg til ulike
manerer i henhold til situasjonelle
situasjoner
krav
Er i stand til å tilpasse seg til variasjoner i kundekulturer og
tradisjoner
Å kjenne nødvendigheten av
Er i stand til å tilpasse seg til
å jobbe forskjellig i forhold til
forskjeller blant kundebakgrunn og
nasjonale vaner og kulturelle
kulturelle krav
tradisjoner
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