TECHNIK LOGISTYK
TECHNIKUM

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- AU.22. Obsługa magazynów
- AU.32. Organizacja transportu
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

z elementami zarządzania produkcją

Jesteś aktywny i przedsiębiorczy? Potrafisz usprawniać swoje zadania, dzięki czemu
prace zajmują Ci niewiele czasu? Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów czy organizowanie pracy nawet dla kilkuset osób na wielu różnych
etapach, to może być Twoje powołanie!
Logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów, dostarcza
produkty z zamówieniem we wskazane miejsce i czas optymalizując koszty dostawy.
Specjaliści ds. logistyki są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki, ponieważ
podnoszą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.
Kierunek polecany osobom kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania
i organizowania wielkich przedsięwzięć!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- organizowanie i monitorowanie procesów produkcji, dystrybucji
i magazynowania towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej
- planowanie i wdrażanie procesów przechowywania i transportowania
wytworzonych produktów
- zarządzanie zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenie planów dostaw,
a także organizowanie recyklingu odpadów
- obliczanie kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalanie cen za usługi
transportowe, prowadzenie rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi
- zarządzanie surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie
- planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
i spedycyjnych i ich realizacji
- stosowanie międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowanie
i rejestrowanie ładunków i wymiany danych

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Działalność gospodarcza
- Język angielski zawodowy
- Kompetencje społeczne i organizacja pracy
zespołów

Możesz iść na studia czy do szkoły policealnej lub od razu po szkole rozpocząć
pracę w miejscach takich jak:
- działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,
usługowych, transportowo-spedycyjnych,
- jednostki samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw:
sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego,
systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami,
planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
transportu wew.).

- Gospodarka magazynowa
- Magazyny przyprodukcyjne

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

- Magazyny dystrybucyjne
- Logistyka transportu
- Usługi logistyczno- transportowe
- Procesy magazynowe

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- AU.22 – pod koniec drugiego semestru klasy II,
- AU.32 – pod koniec pierwszego semestru IV klasy.

- Organizacja prac magazynowych
- Procesy magazynowo-spedycyjne

Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy, np. centra spedycyjne, magazyny
logistyczne itp.

DODATKOWE KURSY

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

- Procesy transportowe

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe
kursy przygotowane dla Ciebie!
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- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia,

www.technikum.pl

