Logistiek teamleider
BBL (niveau 3)
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Jouw toekomst?
Houd je van logistiek proces? Ben je erg nauwkeurig en kan je
coördineren? Dan is een baan als logistiek teamleider echt iets
voor jou! De logistiek teamleider leidt een team van logistiek
medewerkers in verschillende soorten bedrijven. Je
coördineert werkzaamheden en draagt bij aan de verbetering
van het logistieke proces. Jij stuurt een team aan

vanuit zijn eigen expertise en bent verantwoordelijk voor het
daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen van de
afdeling. Bij het maken van voorstellen om het werkproces te
verbeteren, werk jij alleen en ben je zelf verantwoordelijk voor
een goede oplevering. Je zorgt voor goede
werkomstandigheden en op de werkvloer heb jij een
voorbeeldfunctie.

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. Daarnaast leer je hoe je medewerkers

begeleidt op de werkvloer en het werk verdeelt binnen het
logistieke team. Jij bent tenslotte de teamleider van de
afdeling logistiek. Vooropleidingseisen: een vmbo-diploma in
de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg,
een diploma op niveau 2 of een bewijs van overgang naar
havo-4 of vwo-4. 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 doorstromen naar een niveau 4-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)

