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Intercedent - Niveau 4
Ben jij commercieel ingesteld? Vind je het leuk om mensen te helpen bij het zoeken naar een baan?
Ben je creatief en ondernemend? Dan is de opleiding Intercedent echt iets voor jou. Als intercedent
ben je commercieel bezig in het werven van bedrijven. Tegelijkertijd help je werkzoekenden aan
een leuke baan. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.
Richting:

Commercie

Duur:

3 jaar

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

4

Crebonummer:

25136

Het beroep

De opleiding

Als intercedent werk je in de uitzendbranche of bij
bedrijven die zich met arbeidsbemiddeling bezig
houden. Je bemiddelt tussen bedrijven die op zoek zijn
naar tijdelijke arbeidskrachten en werkzoekenden zoals
flexwerkers of uitzendkrachten.

Tijdens de opleiding maak je in een vroeg stadium
kennis met het bedrijfsleven. Je krijgt regelmatig
gastlessen van mensen uit het beroepenveld en gaat
op bezoek bij bedrijven in de uitzendbranche. Zo leer je
al snel wat het beroep inhoudt en krijg je tips van
professionals.

Als intercedent kan je gaan werken bij
uitzendbureau’s, werving- en selectiebureau’s of reintegratiebedrijven
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Je bemiddelt tussen uitzendkrachten en
bedrijven.
Je begeleidt uitzendkrachten tijdens hun
loopbaan.
Je werft opdrachten bij bedrijven en
organisaties.
Je verricht administratieve werkzaamheden.
Om een goede intercedent te worden ben je sociaal en
communicatief vaardig. Je hebt een commerciële drive,
bent creatief, klant- en marktgericht en ondernemend.
Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.

Met de kennis die je opdoet bij de verschillende vakken
ga je direct aan de slag in projecten die je samen met
bedrijven en mede-studenten uitvoert. Zo leer je je
kennis toepassen in de praktijk.
Tijdens je opleiding loop je ook stage. Je zoekt zelf een
stagebedrijf en wordt hierin begeleid door je
studieloopbaanbegeleider.

Academie voor Bedrijfskunde
De opleiding Intercedent is onderdeel van de
Academie voor Bedrijfskunde. Naast alle vakken die je
nodig hebt voor je opleiding Medewerker marketing en
communicatie leer je ook meer over hoe alles in een
bedrijf werkt. Je gaat op bezoek bij bedrijven en werkt
aan opdrachten van het bedrijfsleven. Je krijgt zo een
brede basis aangeboden waardoor jij een streepje voor
hebt op de arbeidsmarkt.

Toelatingseisen
Meer informatie over de Academie voor Bedrijfskunde
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2 & 3
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/intercedent/pdf

De vakken
Tijdens je opleiding krijg je een breed aanbod aan
vakken, zoals marketing en communicatie, sales en
arbeidsrecht.
Naast de beroepsgerichte vakken krijg je ook
Nederland, Engels, rekenen en burgerschap.
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Competenties waar je tijdens de opleiding Intercedent
aan werkt zijn:
Ict-vaardigheden
Gesprekstechnieken
Sollicitatietrainingen
Creatieve vaardigheden
Commerciële vaardigheden

Vervolgopleiding
Als intercedent kan je gaan werken bij
uitzendbureau’s, werving- en selectiebureau’s of reintegratiebedrijvend. Je kan ook verder gaan studeren
op het hbo. Opleidingen die hierbij aansluiten zijn
Management, Human resource management,
Economie en Recht (MER) en commerciële economie
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Commercie
Je hebt een handelsgeest, je bent ondernemend en
je ziet waar de markt behoefte aan heeft. Je weet
product en klant aan elkaar te binden en levert
service van hoog niveau. Je kunt goed met mensen
omgaan en je kunt snel behoeften en wensen in
kaart brengen. Je kunt dit vertalen in een
verdienmodel en je bedenkt slimme oplossingen
voor vragen van klanten.

Locaties
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/intercedent/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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