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#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DISPATCHER
DE LOGISTIEKE WERELD

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Startend vanaf de basis leiden we je stap voor stap in de logistieke wereld. Aan de hand van zowel theoretische als praktische modules maak je kennis met de
verschillende logistieke processen, leer je de wetgevingen en word je getraind in het maken van een transportplanning en een kostprijsberekening. Het uiteindelijke
doel is om van jou een competente dispatcher te maken, die meteen aan de slag kan in een bedrijf.

Introductie
Het belang van een goede logistieke afhandeling binnen de Belgische bedrijven wordt steeds groter. Waar logistiek vroeger een transportopdracht van punt A naar
punt B was binnen België, verwachten klanten vandaag een totale en flexibele service voor hun internationale handel. Goederen worden hier geproduceerd en
verkocht, maar heb jij er al eens bij stilgestaan hoe ze uiteindelijk bij de klant aan de andere kant van de wereld geraken? Als dispatcher ben je een cruciale schakel
binnen het bedrijf. Jij bepaalt welke goederen er vervoerd worden, op welk tijdstip en op welke manier.

Omschrijving
Ben je geïnteresseerd in dit (inter)nationaal gebeuren? Dan houdt niets je tegen om deze opleiding te volgen. Werk gegarandeerd en dankzij het nieuwe e-learning
platform bepaal je zelf je eigen tempo. Startend vanaf de basis leiden we je stap voor stap in de logistieke wereld. Aan de hand van zowel theoretische als praktische
modules maak je kennis met de verschillende logistieke processen, leer je de wetgevingen en word je getraind in het maken van een transportplanning en een
kostprijsberekening. Het uiteindelijke doel is om van jou een competente dispatcher te maken, die meteen aan de slag kan in een bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Logistieke medewerkers die zich wensen bij te scholen of gemotiveerde werkzoekenden die aan de slag willen als dispatcher.
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.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

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.

Methodologie
Blended learning: een vorm van afstandsleren waarbij je de leerstof voor een groot deel thuis verwerkt en waarbij er een beperkt aantal lessen op de campus
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doorgaan. Daarnaast kun je deze opleiding ook nog eens in jouw eigen tempo afleggen waardoor je deze perfect kunt laten aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

PROGRAMMA
De klassikale contactmomenten behandelen volgende thema's:
Inleiding tot wegtransport van goederen en internationaal vervoerrecht- 2 sessies
Communicatietechnieken - 1 sessie
Nationaal transport - 1 sessie
TMS (Transport Management System) - 3 sessies
Organisatie transportopdrachten en Internationaal transport - 2 sessies
ADR - 1 sessie
Kostprijsberekening - 1 sessie
Organisatie van transportopdrachten - 2 sessies
Eindwerkbegeleiding (2 klassikale contactmomenten)
Bedrijfsbezoek (1 klassikaal contactmoment)
Eindproef (1 individueel contactmoment)
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