Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés
Felnőttoktatás – esti tagozat
ÖNNEK ajánljuk a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ képzést, ha szeret emberekkel együttműködni és
érdekli a közlekedés, az áruk és információk áramlása. Ma már mindenki tudja, hogy a logisztikának óriási szerepe van
felgyorsult világunkban.
Miért érdemes a GYMSZC Bercsényi Miklós Közlekedési
Szakközépiskoláját választani a képzés elvégzésére?
•
•
•
•

és

Sportiskolai

Szakgimnáziuma

és

tapasztalt és képzett tanáraink a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakma legfontosabb elméleti és
gyakorlati tudását adják át, segítenek a komplex vizsgára történő felkészülésben;
a szakképzés elvégzése után az elhelyezkedésben is segítséget nyújtunk;
rugalmas képzés és elektronikusan is biztosítunk tananyagot;
a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző Magyarországon az egyik legkeresettebb szakember.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladatai többek között:
•
•
•
•
•
•
•

intézi a termékek beszállíttatását a gyártótól a kereskedelmi céghez, valamint a termék tovább szállíttatását a
kereskedelmi cégtől a célig, azaz a vevőhöz;
megszervezi az alapanyag beszerzést és koordinálja az elosztást;
továbbítja a készterméket az értékesítők felé, figyelembe véve a költséghatékony megoldásokat;
tudja kezelni a reklamációs eseteket;
raktárak vezetésével kapcsolatos teendőket lát el;
dokumentumokat készít és kitölti akár számítógép használatával;
ellátja a szállítmányozással kapcsolatos feladatokat.

Milyen tantárgyak szerepelnek a képzésben?
•
•
•
•
•
•

közlekedési alapfogalmak, közlekedés technikája, közlekedés üzemvitel
raktározási folyamatok, raktározási mutatószámok, különféle raktározási gyakorlatok
logisztika, szállítmányozás
marketing, szervezés, vezetés elmélete és gyakorlata
szakmai informatika
szakmai idegen nyelv

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés főbb adatai:
Tervezett kezdés: 2019. szeptember
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.
A képzés időtartama: 2 év
Helyszín: 9025 Győr, Cinka Panna út 2. - GYMSZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Tanítási munkarend: heti két-három alkalommal 15.00 -19:30 –ig
Felvételi követelmény: Érettségi vizsga
OKJ szám: 54 841 11
Juttatás: diákigazolvány

Várjuk jelentkezését az iskola honlapján elektronikusan
(https://bercsenyi.eu/logisztikai-es-szallitmanyozasi-ugyintezo-kepzesjelentkezesi-lap/), egyéb elérhetőségeinken (bercsenyi@bercsenyi.eu,
06/96/529-522) vagy személyesen!
Németh Zsolt
igazgató

