Logistiek Medewerker
Als ergens de uitspraak “tijd is geld” van kracht is, dan is dat wel in de
logistieke sector. Eigenlijk moet dit dan als volgt worden aangevuld: “tijd
en ruimte is geld”. Om een medewerker te leren hoe hij hiermee om moet
gaan, moet hij geschoold worden.

Doel van de opleiding

Deelnemers leren om te gaan met alle facetten die te maken hebben met het ontvangen,
opslaan en verzenden van goederen vanuit een magazijn dan wel warehouse. De deelnemers zullen in korte tijd alles over voorgaande facetten te horen en te zien krijgen.

Bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor:
• Werkenden in de logistieke sector die hun niveau willen verhogen;
• Werkenden die een afwisselende en verantwoordelijke baan willen in de logistieke sector;
• Werkzoekenden die een afwisselende en verantwoordelijke baan zoeken in de logistieke
sector.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat o.a. uit de volgende onderwerpen:
• goederenontvangst
• goederenopslag
• heftruckopleiding
• verzending en expeditie
• herkennen gevaarlijke stoffen, met praktijk door een beroepsbrandweerman
• gebruik van relevante documenten
• arbeidsomstandigheden
• veilig werken op de werkvloer (VCA)

Vooropleiding

LBO, VMBO of vergelijkbaar niveau.
Nederlands op NT2-niveau 3.

www.novl.nl

Logistiek medewerker
Examen

Aan het eind van de opleiding zal door NOVL schriftelijk examen worden afgenomen. Bij
voldoende resultaat krijgt de deelnemer(ster) de volgende instituut certificaten:
• Logistiek Medewerker
• Heftruck certificaat
• VCA certificaat
• Herkennen van gevaarlijke stoffen

Groepsgrootte

Wanneer twee deelnemers zich hebben
aangemeld starten wij weer met een opleiding.
Ook kan het zijn dat voor enkele onderdelen
instroming in een andere groep plaatsvindt.

Stage en duur opleiding

De bedoeling is om de duur van de opleiding
samen te laten vallen met een eventuele stage.
De stage zal maximaal drie maanden in beslag
nemen.

Uitvoering en plaats van de opleiding

De opleiding bestaat uit het thuis bestuderen
van het lesmateriaal en het maken van
opdrachten via een elearnprogramma logistiek medewerker. In ons logistiek opleidingscentrum te Uithuizermeeden worden een aantal praktijkbijeenkomsten gehouden.

Prijs

De prijs van deze opleiding bedraagt € 1.350,00 excl. BTW.
Kunt u geen BTW verrekenen dan kan NOVL de opleiding BTW vrij aanbieden.

Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde inschrijfformulier. Heeft u nog vragen, bel ons
gerust. Wij staan de gehele dag (ook ’s avonds en in het weekeinde) voor u klaar.
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