INLEIDING

Met deze handleiding maken we u graag wegwijs op de website www.retail2sale.com, het online
platform voor ‘iedereen met een hart voor retail’. Naast algemene informatie over de richting Retail optie
Visual Merchandising kan u er inloggen en vindt u er alle nuttige documenten die u nodig heeft om de
stagiair te begeleiden tijdens de stageperiode: kalender, evaluatiedocumenten, stagecontract,
afwezigheden en inhaalstage doorgeven zijn de belangrijkste.
Als er vragen zijn of onduidelijkheden, heeft u suggesties ter verbetering van de website, aarzel dan zeker
niet om ons te contacteren via retail2sale@snh.be.

Wie toegang wil krijgen tot de website, zal zich moeten aanmelden. Deze beveiligde zone kan worden
gebruikt door stagegevers/winkeliers, stagiairs en stagebegeleiders. Uw aanvraag moet worden
goedgekeurd alvorens u toegang zal krijgen tot deze beveiligde zone.
Nieuw op de website? Dan zal u zich moeten inschrijven. Vul alle velden in en kies een paswoord. Klik
vervolgens op
U ontvangt een melding via mail als uw aanvraag werd goedgekeurd.

Help, ik ben mijn paswoord vergeten!! Volg dan onderstaande stappen.

Eens u ingelogd bent, heeft u toegang tot de ledenpagina’s van de website.

ACCOUNT
Op mijn account kan u uw contactgegevens controleren en, indien nodig, aanpassen. Indien u dit wenst kan
een profielfoto worden toegevoegd. Klik op Gegevens bijwerken om de wijzigingen op te slaan.

AFWEZIGHEID
Wanneer de leerling aanwezig is, hoeft u niets te registreren. Bij afwezigheid vragen we om dit door te
geven. Vul het formulier volledig in. Er kunnen eventueel extra opmerkingen worden toegevoegd.

DOCUMENTEN
Hier vindt u nuttige documenten die geraadpleegd kunnen worden tijdens de stageperiode. Wanneer er
nieuwe documenten worden geplaatst, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via mail.

EVALUATIE
Op het einde van de stageperiode vragen we u een eindevaluatie te maken over de stagiair. Alle evaluaties
gebeuren online. U wordt op de hoogte gebracht wanneer er een evaluatie toegevoegd wordt.

INHAALSTAGE
Alle uren die niet werden gepresteerd (bvb door ziekte), moeten worden ingehaald. Naast het registreren
van deze afwezigheden (zie eerder AFWEZIGHEID), kunnen deze inhaaluren in overleg met de stagiair
worden ingepland en op de website geregistreerd worden.

STAGEBEGELEIDING
Evaluatiedocumenten voor de stagebegeleiding en leraren van Spes Nostra.

TOT SLOT
We bedanken u alvast voor de samenwerking en professionele aanpak en ondersteuning van onze stagiairs.
We zijn steeds op zoek naar het verbeteren en professionaliseren van de aanpak van de stage. Deze
website kan daartoe bijdragen en ondersteuning bieden. Heeft u suggesties, laat ons zeker iets weten.

Veel succes de komende stageperiode!
Stagebegeleiders Retail
Spes Nostra Heule
retail2sale@snh.be
Contactadres
Spes Nostra Heule
Mellestraat 1
8501 Heule

