TECHNIK LOGISTYK
z elementami zarządzania produkcją

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM

Potrafisz dobrze organizować czas? Umiesz ogarniać wiele rzeczy
naraz? Teraz możesz to robić zawodowo jako technik logistyk!

1. świadectwo ukończenia szkoły

Logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje transport towarów,
optymalizując jednocześnie czas i koszty dostawy. Jest to zawód
bardzo poszukiwany, ponieważ specjaliści ds. logistyki są niezbędni
w niemal każdej dziedzinie gospodarki.

2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
- SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW
- SPL.04. ORGANIZACJA
TRANSPORTU
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania
egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwa-lifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKE dla absolwenta, który zdał
egzamin maturalny

NAUCZYSZ SIĘ:
- organizować i monitorować procesy produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów, prowadzić dokumentację magazynową
- planować i wdrażać procesy przechowywania i transportowania
wytworzonych produktów
- zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową, tworzyć plany dostaw,
organizować recykling odpadów
- obliczać koszty dostaw i magazynowania towarów, ustalać ceny za usługi
transportowe, prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi
- zarządzać surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie
- planować, organizować i dokumentować procesy transportowych
i spedycyjnych i ich realizacji
- stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorować
i rejestrować ładunki i wymiany danych

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Podstawy logistyki
- Gospodarka magazynowa
- Usługi logistyczno- transportowe
- Organizacja prac magazynowych

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.).

- Marketing i sprzedaż usług logistycznych
- Planowanie i organizowanie procesów
transportowych
- Dokumentowanie realizacji procesów
transportowych
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Język angielski zawodowy

DODATKOWE KURSY
Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe
kursy przygotowane dla Ciebie!

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym
kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej
kwalifikacji:
- SPL.01. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
- SPL.04. 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.

www.technikum.pl

