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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

OPLEIDING TOT LOGISTIEK BEDIENDE: VOORRAAD- EN MAGAZIJNBEHEER
LOGISTIEKE KOSTEN IN EEN MAGAZIJN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je kent de proces van een product in een magazijn
Je kent de opbouw van een magazijn
Je kent de interne transportmiddelen
Je kunt de optimale voorraadhoogte bepalen
Je kunt de veiligheidsvoorraad bepalen

Introductie
Schrijf in voor de volledige opleiding of voor één van de drie modules ervan:
Module 1: Magazijn- en voorraadbeheer (deze module)
Module 2: Dispatching
Module 3: Douane en expeditie
Aanbod van het totaalprogramma "logistiek bediende" aan sterk gereduceerde prijs!
Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een
aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.
Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer
03 221 97 36.

Omschrijving
In deze opleiding leer je hoe je de logistieke kosten in een magazijn berekent en hoe je ze kunt beperken.
We tonen je de noodzaak van een veiligheidsvoorraad aan de hand van praktische cases en verduidelijken hoe je welke opslagsystemen het eﬀiciëntst zijn voor het
opslaan van specifieke goederen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot logistieke medewerkers of beginnende logistieke medewerkers die een goed inzicht willen verschaﬀen in de functionering en de
samenhang van de logistieke processen.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info
Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een
aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.
Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer
03 221 97 36.
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PROGRAMMA
Magazijn- en voorraadbeheer
theoretisch referentiekader
het magazijn als proces - hoe controleerbaar?
voorraadbeheer
magazijnorganisatie
intern transport
opslagsystemen
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