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Logistiek teamleider - Niveau 3
De wereld van de logistiek is veelzijdig, omvat echt de handel in heel de wereld. Allerlei producten
worden wereldwijd via diverse tussenstations naar miljoenen klanten gestuurd. Ook deze klanten
zitten wereldwijd. En jij, jij bent een spil in dat web.
Richting:

Logistiek & Transport

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september en februari

Niveau:

3

Crebonummer:

Belangrijk om te weten als je voor dit beroep kiest:
In drukke periodes heb je lange werkdagen
Je moet onder tijdsdruk/spanning kunnen
werken

De logistiek teamleider:
Geeft leiding aan de (assistent) logistiek
medewerkers en coördineert de
werkzaamheden en middelen met betrekking
tot de goederenontvangst en –opslag, het
verzamelen en verzendklaar maken van de
goederen, de Value Added Services (VAS) en
de voorraadinventarisatie. Hij voert deze
operationele werkzaamheden ook zelf uit
Is verantwoordelijk voor een goede
teambezetting, motiveert de medewerkers,
begeleidt de ontwikkeling van de medewerkers
en assisteert bij het werving- en selectieproces
Is verantwoordelijk voor juist gebruik van de
transportmiddelen, overlegt met zijn
leidinggevende, doet verbetervoorstellen met
betrekking tot de (dagelijkse) planning, de
uitgevoerde werkzaamheden, de gewerkte uren
en de omzet
Werkt onder verantwoordelijkheid van de
logistiek supervisor of een directeur
Je beschikt over de volgende kwaliteiten:
De logistiek teamleider
Is flexibel
Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit
Is een teamspeler
Kan goed communiceren, ook in het Engels

25372

Heeft als teamleider ook oog voor een ander
Kan goed presteren, ook in stresssituaties en is
servicegericht

Het beroep
De logistiek teamleider werkt in het warehouse
(magazijn) van een internationaal groothandelsbedrijf,
transportbedrijf, logistiekdienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere organisatie
binnen de verschillende branches van de handels- en
transportsector.

2 jaar

Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

De opleiding
Tijdens de opleiding wordt de positie van het
warehouse binnen de totale keten uitgelegd. De
logistiek teamleider leert de verschillende processen
binnen het warehouse en de daarbij horende
specifieke activiteiten. Daarnaast is er ruim aandacht
voor het plannen en organiseren van de
werkzaamheden, personeel en materieel,
bedrijfseconomie, communicatie en het aansturen,
motiveren en begeleiden van personeel.
We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt.
Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten
en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige
lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da
Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd en je
versterkt jezelf in de baan die bij je past. De opleiding
duurt twee jaar.

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/logistiek-teamleider-bol/pdf
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Tevens organiseert de opleiding logistiek excursies
naar nationale en buitenlandse beurzen en nationale
en internationale bedrijfsbezoeken.
Er komen regelmatig gastdocenten en je wordt door
ervaren docenten geschoold in de logistieke wereld.
De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

De vakken
De opleiding bestaat uit een aantal logistieke
kerntaken. Daarin zitten opdrachten die je op school en
op je stage uit moet voeren. Op school leer je de
kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt en
oefen je in projecten. Op je stage ontwikkel je je daar
verder in. Je opdrachten leg je vast in een portfolio.
Uiteindelijk moet je alle kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten uit de kerntaken beheersen.
De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands,
rekenen, loopbaan en burgerschap. Deze vakken zijn
belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je
Proeve van Bekwaamheid op je stagebedrijf.
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Logistiek & Transport

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €
1.118,- per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt
ieder jaar vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk
verplicht het bedrag te betalen aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook
nog bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Gorinchem
Mollenburgseweg 82
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

De lessen in de (keuze)vakken moet nog verder
worden ingevuld er wordt gedacht aan verdieping
Engels, duurzaamheid, veiligheid, internationaal,
doorstroom hbo.

Vervolgopleiding
Je kunt doorstromen naar de niveau 4 opleiding
Logistiek supervisor.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/logistiek-teamleider-bol/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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