
Waar 
De trainingen worden gehouden in de sfeervolle 100 jaar oude stadsvilla aan de 

Groningerstraatweg 62 te Leeuwarden. Er is volop parkeergelegenheid. Bovendien 

is parkeren mogelijk in de parkeergarage Hoeksterend, een kleine 5 minuten lopen 

van de trainingslocatie. 

 

Vanaf het trein/busstation is het 20 minuten lopen, met een Swap of OV fiets ben je 

circa 10 minuten. onderweg. Kom je met de bus (vanaf het station) dan kun je 

uitstappen bij halte De Bleek of halte De Watertoren. 

 

Inschrijven 
Je kunt je op de volgende manieren inschrijven: 

• Via onze website www.salesacademynoord.nl 

• Telefonisch op (085) 130 5667 

 

 

 

 
  Sales Academy Noord is een onderdeel van RBC-Consultants 
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Sales Academy Noord 
 
De Sales Academy Noord helpt jou als je wilt starten of doorgroeien in een (hogere) 
verkoopfunctie. Wij zijn er voor jou als jij schoolverlater, zij-instromer, en/of 
carrièremaker bent die van je (volgende) functie in de verkoop een succes wil 
maken.  

Wij bieden je een training aan waarbij jij, met behulp van een beperkt theoretisch 
kader, vooral wordt getraind op en gewerkt wordt aan praktische vaardigheden. 
Zowel op het verkoop-technische vlak, als aan de persoonlijke, sociale en 
communicatieve vaardigheden, die voor jou doorslaggevend zijn bij het bereiken 
van commercieel succes.  

Optioneel biedt de Sales Academy Noord  je 
ook nog eens coaching “on the job” aan, door 
met jou samen op klantenbezoek te gaan en 
desgewenst “in-company” te coachen tijdens 
je werkzaamheden.  

Als dat geen next level in sales is! 

Wij willen opleiden tot tevreden en stabiele 

verkoopmedewerkers en daarmee voor hun zelf én voor hun werkgever tevens een 

(nog) beter commercieel resultaat. Tevens creëren wij rust in de organisatie en 

continuïteit in het bedrijf.  Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan een 

gezond en stabiel MKB in Noord-Nederland.  
 

 

Schoolverlaters 

Ben je een schoolverlater (MBO-4, commercieel) en ga je niet verder in het HBO,  

of ben je een uitstromer uit het HBO (commercieel) en heb je wel behoefte aan een 

verdere praktische ontwikkeling en enige theoretische verdieping? Dan kun je 

hiervoor terecht bij de Sales Academy Noord. Wij testen je op geschiktheid, 

begeleiden je naar en als je dat wilt, in je eerste verkoopbaan, zodat je een sterk 

verhoogde kans op succes krijgt. 

 

Carrière switchers 

Als je bij je werkgever wilt overstappen naar een verkoopfunctie en hier nog een 

essentiële training voor nodig hebt, dan kun je hiervoor bij de Sales Academy Noord 

terecht. Wij testen je op geschiktheid, begeleiden je naar en als je dat wilt, in je 

eerste verkoopbaan. We leiden je op, zodat je een sterk verhoogde kans op succes 

krijgt. 

 

 

Groeiers 

Ben je al actief in de verkoop en wil je meer halen uit jezelf en je huidige 

verkoopfunctie, maar wil je hier eerst nog een essentiële training en training voor 

volgen ter aanvulling van je kennis en ervaring? Dan kun je hiervoor bij de Sales 

Academy Noord terecht. Wij testen je op geschiktheid en begeleiden je in je 

verkoopbaan. We leiden je op, zodat je gegarandeerd een persoonlijke én 

professionele stap gaat maken. 

 

Carrièremakers 

Ben je al actief in de verkoop en wil je doorgroeien naar je volgende verkoopfunctie, 

maar wil je hier eerst nog een essentiële training en training voor volgen ter 

aanvulling van je kennis en ervaring? Dan kun je hiervoor bij de Sales Academy 

Noord terecht. Wij testen je op geschiktheid, begeleiden je naar en in je volgende 

verkoopbaan. We leiden je op, zodat je een sterk verhoogde kans krijgt om ook van 

je nieuwe verkoopjob een succes te maken. 

 

Wanneer is de training? 
 

Elke laatste vrijdag van de maand ben je van harte welkom voor deze ééndaagse 

training 

• vanaf 09.30 inloop met koffie /thee 

• 10.00 uur start van het eerste dagdeel 

• 12.30 uur lunch ( inbegrepen) 

• 13.00 start tweede dagdeel 

• 16.00 einde training, evaluatie en certificaat uitreiking 

 

Groepsgrootte 
 

Maximaal aantal deelnemers per training is 10. 

 

Investering 
 

Deelname per persoon:  €    395,=  excl. BTW 

Inclusief lunch, koffie- thee, studiemateriaal  en certificaat 

 

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de lesgelden fiscaal aftrekbaar. 

 

 


