Logistiek teamleider

Jij neemt graag de
leiding
Als er iets geregeld moet worden, sta jij vooraan. Je hebt een
natuurlijk aanleg om de leiding op je te nemen en doet dat met
flair en aandacht voor iedereen in de groep. Je kunt mensen
overtuigen en motiveren en houdt altijd de vaart erin. Je bent
bovendien niet te beroerd om ook zelf je handen te laten
wapperen. Klinkt je dit bekend in je oren of spreekt het je aan? Dan
is de opleiding Logistiek teamleider wel wat voor jou. In die functie
ben je verantwoordelijk voor het hele distributie- en
planningtraject van een bedrijf. Dat kan zijn in de dienstverlenende
sector of handels-, productie- of transportsector.
In jouw rol stuur je medewerkers aan die verantwoordelijk zijn
voor de goederenontvangst en -opslag, het verzamelen en
verzend- klaar maken van goederen en de voorraadinventarisatie.
Je werkt nauw samen met het management om mensen en
materieel zo optimaal mogelijk in te zetten en adviseert hun actief
over organisatorische zaken en slimme investeringen.

Locaties
Heerlen (Campus),
Valkenburgerweg
Sittard, Arendstraat

Leerweg
BOL & BBL

Niveau
Niveau 3

Duur
2 jaar

Toelatingseisen
Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:
een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde
leerweg of theoretische leerweg, of;
een mbo-diploma van minimaal niveau 2, of;
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of;
een mbo-diploma van een andere opleiding.

Crebo
23143

Opleidingsinformatie
Een logistiek teamleider stuurt een team van logistiek
medewerkers aan in verschillende soorten bedrijven. Je
coördineert werkzaamheden en draagt bij aan de verbetering van
het logistieke proces. Je 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 je alleen
en ben jezelf verantwoordelijk voor een goed resultaat.
Daarnaast zorg je voor goede werkomstandigheden en op de
werkvloer heb je een voorbeeldfunctie.
Op het moment dat je je diploma hebt gehaald, ben je in staat
gebleken onderstaande kerntaken en bijbehorende
werkprocessen uit te voeren.
Het coördineren van logistieke werkzaamheden
Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het logistieke
proces
Goederen/producten ontvangen en opslaan
Orders verzamelen
Goederen/producten verzenden

Keuzedelen
Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je
studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere
aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze
meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.
Je kunt kiezen uit een breed assortiment aan keuzedelen.

Verder leren/werken
Als je wilt doorleren na deze opleiding, dan is onze opleiding
logistiek supervisor (niveau 4) misschien wel wat voor jou. Ga je
werken dan kun je aan de slag bij veel verschillende bedrijven
waaronder productiebedrijven, importeurs, exporteurs en
distributiecentra van bijvoorbeeld supermarkten.

Belangrijk om te weten
Voor deze opleiding meld je je op de
onderstaande locaties aan voor een
algemeen eerste leerjaar. Hierna maak je
de keuze voor het uitstroomprofiel.
Sittard (BOL & BBL)

Studiekosten
Je krijgt van de opleiding informatie die
je nodig hebt voor de aanschaf van
leermiddelen, laptop, eventuele licenties
en indien van toepassing werkkleding,
werkschoenen, keukengerei,
gereedschap, kappersbenodigdheden
etc.
Er kunnen omstandigheden zijn waarin
het betalen van de directe schoolkosten
- zoals leermiddelen en materialen - een
probleem vormen. Ook kun je als
student plotseling ziek worden of door
andere bijzondere omstandigheden,
studievertraging oplopen. Je kunt dan
als student hierin, onder bepaalde
voorwaarden, financieel ondersteund
worden.

