VOLTIJD /DEELTIJD LEREN (BOL/BBL)

LOGISTIEK SUPERVISOR
Kun je goed organiseren en weet je van aanpakken? Als logistiek supervisor regel en begeleid je de werkzaamheden in het
magazijn en zorg je voor een goed verloop van het logistieke proces. Als het nodig is, steek je ook zelf de handen uit de
mouwen. Je stuurt alle activiteiten aan die te maken hebben met ontvangst, controle, picking en shipping van goederen. Je
geeft leiding aan je afdelingsmedewerkers en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van jouw
afdeling.

Je toekomstig beroep
Als logistiek supervisor werk je binnen een bedrijf of afdeling
waar alles draait om logistieke processen. Denk aan een warehouse, groothandel, een commerciële import- of exportafdeling,
een distributiebedrijf of de afdeling interne logistiek in een ziekenhuis. Je geeft leiding aan een team van logistiek teamleiders
en logistiek medewerkers. Je beheert en bewaakt het logistieke
proces, maakt personeelsplanningen, zorgt dat voorraden op peil
zijn en stuurt een team aan. Tot slot regel je dat goederen op het
juiste moment op de juiste plek zijn. Klantgerichtheid, procesmatig werken en denken in oplossingen horen bij dit beroep.

Praktische informatie
vooropleiding

Minimaal een diploma kaderberoeps
gerichte leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau

Mbo niveau 4 / bol en bbl

duur

3 jaar

start

September

toelating

Na het succesvol doorlopen van de intakeprocedure kun je met je opleiding van start.

locatie

Deze opleiding bieden we aan binnen het
STC mbo college Logistiek & Vervoer,
Waalhaven Z.z. 16 in Rotterdam

kosten

Kijk voor een overzicht van de opleidingskosten op de specifieke opleidingspagina
www.mbo-stc.nl/opleidingen

aanmelden

Aanmelden kan op elk moment via de
website www.mbo-stc.nl/aanmelden

Je opleiding en vakkenpakket
De opleiding tot logistiek supervisor bereidt je voor op een verantwoordelijke en leidinggevende functie in de internationale wereld
van transport en warehousing. Je leert hoe je adviseert over logistiek beleid, hoe je een personeelsplanning maakt, hoe je functionerings- en beoordelingsgesprekken voert en hoe je een team
aanstuurt. Je krijgt tijdens je opleiding les in vakken als
Nederlands, Engels, Bedrijfseconomie, Logistiek, VCA,
Projectlogistiek, Communicatie, Leidinggeven en Management.
Keuzedelen die tijdens de opleiding worden aangeboden zijn
Spaans, Duits, Arbo, Fit en veilig werken, Ondernemend gedrag,
Opslag gevaarlijke stoffen en Voorbereiding hbo.

Leerbedrijf
Kies je voor de bbl-variant, dan ga je een dag in de week naar
school en ben je de rest van de week aan het werk bij een erkend
leerbedrijf. Je vaste schooldag is donderdagmiddag en -avond.
Heb je nog geen erkend leerbedrijf gevonden, dan kun je kijken op
www.stagemarkt.nl.

STC MBO COLLEGE is onderdeel van STC GROUP

Goed om te weten
Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden
met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de
opleidingspagina.

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem
dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 42 90 266 /
mbologistiek@stc-r.nl.
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