ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Karola Adamieckiego
w SANOKU

TECHNIK LOGISTYK
ORGANIZACJA TRANSPORTU,
PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI
4 lata nauki

JEŚLI JESTEŚ:

Czym jest LOGISTYKA?

 przedsiębiorczy,

W szkole zdobędziesz
KWALIFIKACJE w
zawodzie:

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi
być gdzieś przewiezione, dostarczone,
przechowane i tą dziedziną działalności
gospodarczej zajmuje się logistyka.
Logistyka to przepływ materiałów,
informacji i pieniędzy w firmach
i między nimi. Według definicji
stworzonej przez osoby, które pracują
w zawodzie technik logistyk należy
dostarczyć:
właściwy
towar,
właściwemu klientowi, we właściwej
ilości, właściwym czasie, na właściwe
miejsce,
we
właściwym
stanie
i po właściwych, czyli możliwie
najniższych kosztach.

 Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania

Liczba
godzin
przedmiotów
ogólnokształcących jest identyczna jak
w
liceum
ogólnokształcącym
w zakresie podstawowym.

 posiadasz umiejętności
podejmowania szybkich decyzji,
 lubisz nawiązywać nowe znajomości,
podróżować, kierować zespołem
ludzi i wykazujesz się logicznym
myśleniem

to zawód LOGISTYK jest dla
Ciebie idealny

 Zarządzanie środkami technicznymi
podczas realizacji procesów
transportowych
 Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych

LOGISTYK
Jest jednym z niewielu zawodów, który
znajdzie
ZATRUDNIENIE
NIEMAL
W KAŻDEJ FIRMIE. Dobrze wykształceni
LOGISTYCY MOGĄ PRACOWAĆ m.in.
w ZAOPATRZENIU, przy planowaniu
i
STEROWANIU
PRZEBIEGIEM
PRODUKCJI, mogą zajmować się
GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ lub
TRANSPORTEM.

Poza tym nauczysz się:
-

Logistyki, podstaw transportu,
spedycji

-

zarządzania zasobami i magazynem

-

planowania, organizowania
i kontrolowania wykonywanie zadań
logistycznych różnymi środkami
transportu

-

posługiwania się odpowiednimi
aktami prawnymi

-

planowania i zarządzania procesem
produkcji i dystrybucji towarów

-

organizowania przewozu osób
w komunikacji publicznej

-

-

posługiwania się dwoma językami
obcymi w zakresie niezbędnym
do wykonywania zadań
zawodowych
poszukiwania aktywnie pracy oraz
odpowiednio prezentowania swoich
kwalifikacji.

LOGISTYK
to MENEDŻER niezbędny w każdej
firmie. FIRMY POLSKIE i innych KRAJÓW
UNII
EUROPEJSKIEJ
potrzebują
nowoczesnych menedżerów logistyków.

Przykłady ZAWODÓW
w których możesz PRACOWAĆ:
 Technik logistyk
 Spedytor krajowy
i międzynarodowy
 Mistrz organizacji
 Dyspozytor
 Specjalista d/s
magazynowania
 Inspektor transportu
drogowego
 Funkcjonariusz urzędu
celnego

ABSOLWENT
w zawodzie technik logistyk będzie
posiadał
umiejętności
i
wiedzę
merytoryczną pozwalającą na uzyskanie
certyfikatu EUROPEJSKIEGO SYSTEMU
CERTYFIKACJI LOGISTYKÓW w Polsce,
co umożliwia mu nie tylko pewne
wejście na rynek pracy, ale daje
gwarancję
uzyskania
korzystnego
zatrudnienia w każdej firmie niezależnie
od jej profilu, wielkości, formy
własności, miejsca i kraju.

LOGISTYK TO ZAWÓD WYZWAŃ!
Rozwijanie kierunku technik logistyk
w
naszej
szkole
jest
zgodne
z
WYMOGAMI
POLITYKI
ZATRUDNIENIA naszego regionu. Szkoła
NIE MA KONKURENCJI w promieniu
kilkuset
kilometrów.
Priorytety
rozwojowe gospodarki, w tym budowa
centrów
logistycznych,
budowa
nowoczesnych
firm
spedycyjnych,
modernizacja infrastruktury transportu
kołowego w Polsce, dają GWARANCJĘ
NA ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW

TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO

