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Logistiek Medewerker
In een magazijn van een (groot)handelsbedrijf, transportbedrijf, logistieke dienstverlener of producent werken? Dat
kan als logistiek medewerker!
Je hebt als logistiek medewerker vooral uitvoerende taken, waaronder het lossen, controleren, opslaan,
verzamelen en verzendklaar maken van de goederen. Je maakt gebruik van een palletwagen of een heftruck. In
moderne magazijnen zijn de werkzaamheden meestal geautomatiseerd. Dit beroep is vooral leuk, omdat je vaak
in grote bedrijven in teamverband samenwerkt. Je hebt grote verantwoordelijkheid in het zorgvuldig en veilig
beheren van de goederen. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan snel de praktische informatie voor de mbo-opleiding
Logistiek Medewerker!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• wat het werk binnen een warehouse (magazijn) inhoudt
• hoe je om moet gaan met verschillende soorten producten, zoals diepvriesproducten en
gevaarlijke stoffen
• welke transportmiddelen je voor welke taken moet inzetten
• zelfstandig werken
• samenwerken
• een heftruck bedienen
• veilig werken
• orders verzamelen
• goederen verzenden

Ook krijg je Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen. Tijdens deze opleiding kun
je ook het certificaat Heftruckchauffeur en VCA certificaat (veilig werken) behalen.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:
• koerier bestelauto
• transport manieren
• duurzaamheid
• Engels

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: tussen € 300,- en € 500,- (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• certificaat Heftruckchauffeur € 190,• certificaat VCA³ € 100,* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: je loopt 2 - 3 dagen per week stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat daarnaast 1 dag per week
naar school.
Vooropleiding
• vmbo-bb
• mbo entree
Vervolgopleiding
• Logistiek Teamleider
• Commercieel Medewerker
Crebo: 25371

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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