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Logistiek Teamleider
Een afwisselende baan, waar je zowel in een magazijn als op kantoor werkt? Dat kan als logistiek teamleider bij
een (groot)handelsbedrijf, transportbedrijf, logistiek dienstverlener of producent. Tijdens de mbo-opleiding
Logistiek Teamleider word je hiervoor opgeleid!
In het magazijn lopen je taken uiteen van het beschikbaar stellen van interne transportmiddelen tot het verzendklaar
maken van bestellingen. Op kantoor houd je je bezig met de planning en de organisatie. Je geeft leiding aan de
logistieke medewerkers en je coördineert de werkzaamheden van de ontvangst, opslag en verzending van
goederen. Je bent verantwoordelijk voor een goede teambezetting en voor het juiste gebruik van hulpmiddelen.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. Je voert periodiek overleg met de leiding over
resultaten, risico’s en planning.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• goederen/producten ontvangen en opslaan
• orders verzamelen
• goederen/producten verzenden
• coördineren van logistieke werkzaamheden
• optimaliseren van het logistieke proces
Ook krijg je Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen. Tijdens deze opleiding kun
je het certificaat Heftruckchauffeur en het certificaat VCA (veilig werken) behalen.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:

• Engels
• koerier bestelauto
• transportmanieren
• duurzaamheid

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: tussen € 400,- en € 600,- (gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• certificaat Heftruckchauffeur € 190,• certificaat VCA € 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-kb
• mbo Logistiek Medewerker niveau 2
• mbo niveau 2
Vervolgopleiding
• Assistent-manager Internationale Handel
• Vestigingsmanager Groothandel
• Manager Transport en Logistiek
• Specialistenopleiding Vakman Ondernemer
• Specialistenopleiding Leidinggevende Team/Afdeling/Project
Crebo: 25372

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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