LOGISTIEK SUPERVISOR

ALGEMENE INFORMATIE
Sector

Mobiliteit en logistiek

Niveau

4

Leerweg

bbl

Dag/avond

Middag/avondopleiding

Duur

3 jaar

Crebo

25776

LOCATIES
's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard Veghel, Muntelaar

LOGISTIEK SUPERVISOR
WAT GA IK LEREN?
Wil jij leiding geven in de logistiek? Kies dan voor de opleiding logistiek supervisor op het Koning Willem I College.
Binnen de opleiding logistiek supervisor wordt gekeken naar jouw wensen. Samen met je trajectbegeleider maak je een
studieprogramma en krijg je een traject op maat. De opleidingsduur kan hierdoor variëren van één tot drie jaar.
Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of
verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen
aaneen betere doorstroom naar een volgende opleiding.
De lessen vinden plaats op maandag van 15.30 tot 22.00 uur (onder voorbehoud).

WAT KAN IK WORDEN?
De maatschappij draait niet zonder logistiek. Wil jij hier je steentje aan bijdragen? Dat kan als logistiek supervisor.
Als logistiek supervisor zorg je voor een optimale goederenstroom. Daarnaast geef je dagelijks leiding aan de teamleiders en
heb je financiële verantwoordelijkheid.
Alle activiteiten die te maken hebben met ontvangst, controle, opslag, beheer, orderproductie en expeditie van
goederen regel jij. Je probeert de dienstverlening zo optimaal mogelijk in te richten om de kosten te minimaliseren.
Je voert het personeelsbeleid uit en rapporteert aan de directie.

LOGISTIEK SUPERVISOR
WAT DOE IK TIJDENS DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING?
Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is deberoepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je
minimaal 24 uur perweek bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.
Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

HOE MELD IK ME AAN?
Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.
Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende
leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas
ingeschreven als je werk hebt!
Meer informatie over aanmelden vind je hier.

LOGISTIEK SUPERVISOR
GOED OM TE WETEN
Voor deze opleiding is een verwant niveau 3 nodig. Met dat diploma duurt de opleiding nog 2 jaar.

MEER WETEN?
Maak kennis met ons college op onze Open Dagen. Kijk op www.kw1c.nl
Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 1 november

LOGISTIEK SUPERVISOR
WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Beroepsopleiding niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

WELKE VERVOLGOPLEIDING KAN IK DOEN?
Opleidingen op hbo-niveau.

WAT ZIJN DE STUDIEKOSTEN?
Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld)

€ 624,-

Leerjaar 1

€ 240,-

Leerjaar 2

€ 210,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Voor deze opleiding is een verwant niveau 3 nodig. Met dat diploma duurt de opleiding nog 2 jaar.

