Logistiek teamleider (bbl)
Leid het beste logistieke team ter wereld!
collega's aansturen | kostenbeheersing | logistiek | magazijn |
mensen begeleiden | organiseren | overzicht houden | plannen |
samenwerken | stevig in je schoenen staan | verantwoordelijkheid
Als teamleider ken je het logistieke proces van binnen en van buiten. Het werk in
het magazijn kun je daardoor goed verdelen onder jouw medewerkers. Natuurlijk
werk je zelf net zo hard mee. Daarnaast ben je bezig met plannen en aansturen,
zodat jouw magazijn perfect georganiseerd is.Met praktijkgerichte vakken leer je
over bedrijfseconomische zaken als kosten en opbrengsten, klantcontacten en
administreren. Omdat je met mensen werkt, moet je alles weten over
bijvoorbeeld werktijden, veiligheid en de ondernemingsraad. Met je ervaring help
je bovendien jouw team: heeft iemand problemen met laden, dan los jij het
op.Communicatie is belangrijk in dit vak. Je wilt dat jouw medewerkers
gemotiveerd zijn en doen wat ze moeten doen. Je brengt ook verslag uit aan het
hoofd van het magazijn, de logistiek supervisor. Je leert veel nieuwe dingen,
maar tijdens je opleiding valt alles op zijn plek.

Niveau 3
bbl
2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25372

Interessegebied(en)
Administratie & Dienstverlening

Summa Transport & Logistiek
Furkapas 1, Eindhoven

Logistiek teamleider (bbl)
Wat word je?
Als logistiek teamleider ga je bijvoorbeeld aan de slag bij
een magazijn, transportbedrijf met opslag, groothandel of
warehouse. Met je diploma kun je ook doorstromen naar een
opleiding op mbo niveau 4, bijvoorbeeld Logistiek supervisor.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 1 dag per week theorie-onderwijs op school. Deze
lessen vinden overdag plaats. Daarnaast werk je maximaal 4
dagen per week bij een leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzevakken
Je krijgt vakken die je voor het beroep opleiden en
standaard lessen als Nederlands en rekenen. We bieden je
daarnaast een aantal keuzedelen aan waardoor je extra kunt
leren over onderwerpen die te maken hebben met jouw vak.
Tijdens je opleiding krijg je meer informatie over de
keuzedelen die jij kunt volgen. Je sluit elk keuzedeel af met
een examen. In dit overzicht vind je alle keuzedelen die het
Summa College aanbiedt.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
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opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl.

