TECHNIK LOGISTYK

CHCESZ WYJŒÆ
NAPRZECIW POTRZEBOM
NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

JESTEŒ OSOB¥ PRZEDSIÊBIORCZ¥, KREATYWN¥,
OBDARZON¥ ZDOLNOŒCIAMI
CHCESZ NAUCZYÆ SiÊ
PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA
PODNOSIÆ EFEKTYWNOŒÆ
WIELKICH PRZEDSIÊWZIÊÆ
FUNKCJONOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW
£ATWO NAWI¥ZUJESZ KONTAKTY
Z INNYMI LUDMI

CHCESZ POZNAÆ
NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMATYCZNE
WSPOMAGAJ¥CE PRODUKCJÊ I DYSTRYBUCJÊ

To kierunek kszta³cenia, którego szukasz
Kwalifikacje:
AU.22. Obs³uga magazynów
AU.32. Organizacja transportu.

PRAKTYKA ZAWODOWA DOSTOSOWANA
DO OCZEKIWAÑ UCZNIA

CZTERY LATA PÓNIEJ
1.Dalsza nauka na wy¿szych uczelniach.
2. Atrakcyjna praca:
- w firmach logistyczno-spedycyjnych,
- dzia³ach logistycznych przedsiêbiorstw produkcyjnych, handlowych, transportowych, dystrybucyjnych, ...,
- jednostkach samorz¹du terytorialnego, itp..
3.Mo¿liwoœæ za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Ogólna charakterystyka zawodu:

Zadaniem logistyka jest dzia³anie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów
(ludzi, magazynów, materia³ów) i narzêdzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu)
by osi¹gn¹æ jak najlepszy efekt finansowy w zakresie dzia³añ zwi¹zanych z produktem.
To dziêki logistykom wspó³pracuj¹ce przedsiêbiorstwa tworz¹ kolejne ogniwa ³añcucha,
wzd³u¿ którego sprawnie p³yn¹ surowce i materia³y zamieniaj¹c siê w produkty.
Dobrze wykszta³ceni logistycy s¹ poszukiwani na rynku pracy, gdy¿ dziêki nim
przedsiêbiorstwa mog¹ dostarczaæ klientom produkty zgodnie z ich potrzebami,
nie gromadz¹c nadmiernych zapasów i zmniejszaj¹c koszty dzia³alnoœci.
Perspektywy zawodowe:

Technik logistyk potrafi sprawnie zarz¹dzaæ transportem.
Jako technik logistyk mo¿esz pracowaæ w dzia³ach sprzeda¿y i prognozowania popytu,
planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich us³ug infrastrukturalnych,
systemów informacyjnych wspomagaj¹cych dystrybucjê towarów, gospodarki odpadami,
recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materia³owej, transportu wewnêtrznego.
Absolwent szko³y otrzymuje tytu³ technika logistyki po zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe, mo¿e kontynuowaæ naukê na ka¿dych studiach wy¿szych
po zdaniu matury.

NASZE SUKCESY:
NAJLEPSZY LOGISTYK
W WOJEWÓDZTWIE ŒWIÊTOKRZYSKIM

JAKUB SITKOWSKI
uczeñ klasy IV
W swoich zmaganiach po stopieñ laureata
VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
organizowanej przez
Wy¿sz¹ Szko³ê Logistyczn¹
w Poznaniu pokona³ w trzech etapach
ponad 7 tys. uczniów z ca³ej Polski.

V MIEJSCE W KRAJU

15 kwietnia w Wy¿szej Szkole Logistyki
podczas uroczystej gali
œwiêtowa³ swój sukces
wraz z pozosta³ymi finalistami,
nauczycielami, dyrektorami szkó³
oraz szerokim gronem kilkudziesiêciu
przedstawicieli przedsiêbiorstw logistycznych.
Jakub otrzyma³ zwolnienie
z op³at za I semestr nauki na studiach w WSL,
p³atny sta¿ w firmie Kuehne + Nagel,
zwolnienie z czêœci pisemnej
egzaminu zawodowego
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

