Logistiek medewerker
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Jouw toekomst?
Houd je van logistiek proces? Ben je erg nauwkeurig? Dan is
een baan als logistiek medewerker echt iets voor jou! In het
kleinbedrijf heeft een logistiek medewerker een breed
takenpakket, terwijl het takenpakket in het midden- en
grootbedrijf meer specialistisch is. Als logistiek medewerker
zorg je in een distributiecentrum, magazijn of warehouse voor
het laden en lossen van goederen. Je controleert de levering
op aantal, houdbaarheid, kwaliteit en schade en plaatst ze in
het magazijn of

maakt ze gereed voor verzending. Je voert de taken vooral uit
in het magazijn en houd je alleen met het logistieke proces
bezig. De logistiek medewerker is een teamspeler en gericht
op de teamdoelstellingen. Je volgt hierin de aanwijzingen van
jouw leidinggevende en werkt samen met collega's. Het is
belangrijk dat je gestructureerd en precies werkt en de
opdrachten conform afspraak uitvoert. Je hebt jouw focus op
de goederenstroom en laat je niet door andere zaken afleiden.

De opleiding
Omdat je praktisch ingesteld bent, kies je ervoor om één dag
per week naar school te gaan. Tijdens deze opleiding leer je
alles over het ontvangen en controleren van goederen, het
opslaan van goederen, het beheren van de voorraad, het
verzendklaar maken van gecontroleerde goederen, het
bestellen

van goederen, het verkopen van goederen aan interne en
externe klanten en hoe je klantgericht moet handelen.
Vooropleidingseisen: diploma vmbo basisberoepsgerichte
leerweg Je kunt je alleen aanmelden als BBL-student als je op
1 augustus (startdatum cursusjaar) 16 jaar of ouder bent.

Vervolgstudies
Nog niet uitgeleerd? Dan kun je instromen in een niveau 3-opleiding.

Dienstverlening | Economie | Techniek & ICT | Zorg & Welzijn
Kijk voor een opleidingsvideo, kostenindicatie en studie in cijfers op de website: www.hoornbeeck.nl/opleidingen
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

