TECHNIK SPEDYTOR
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
- SPL.05. ORGANIZACJA TRANSPORTU
ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW
I KONTRAHENTÓW
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania egzaminów
zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKE dla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy naraz? Umiesz dogadywać się z ludźmi? Jeśli
tak, zapisz się do Technikum TEB Edukacja i zostań spedytorem!
Spedytor zajmuje się koordynacją i organizacją transportu lądowego,
powietrznego i morskiego; zarządza też elektronicznymi sposobami przesyłania towarów. Tworząc harmonogramy procesów transportu i zarządzając
obiegiem informacji, będziesz pilnować, by konkretne towary znalazły się
w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie.
Żyjemy w czasach zglobalizowanego handlu, coraz wydajniejszych procesów
produkcji i łatwości robienia zakupów. Kupujemy coraz więcej. Wraz z rosnącą
konsumpcją, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu
towarów. Dlatego technik spedytor to zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany!

NAUCZYSZ SIĘ:
- planować, organizować i dokumentować procesy transportowe
- przygotowywać ładunki do transportu
- przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów
transportowych
- prowadzić dokumentację spedycyjno-transportową
- prowadzić korespondencję i negocjacje
z klientami i kontrahentami
- kalkulować ceny usług spedycyjno-transportowych

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Transport i spedycja

Możesz iść na studia czy do szkoły policealnej lub od razu po szkole
rozpocząć pracę w miejscach takich jak:
- firmy spedycyjne
- firmy transportowe
- firmy handlowe
- agencje obsługi portów morskich i lotniczych
- przedsiębiorstwa transportu kolejowego

- Marketing i negocjacje
- Środki transportu
- Podstawy logistyki i magazynowania
- Prawo w transporcie i spedycji
- Ekonomika transportu i spedycji
- Statystyka
- Techniki biurowe i informatyczne
- Technologia prac ładunkowych
- Zarządzanie działalnością transportowo
i spedycyjną
- Bezpieczeństwo i higiena pracy

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym
kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- SPL.05. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
i odbywają się w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy, np. centra
spedycyjne, magazyny logistyczne itp.

- Język angielski zawodowy

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
DODATKOWE KURSY
Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe
kursy przygotowane dla Ciebie!

- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

