TECHNIK LOGISTYK
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem
przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących
z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej
wymiany. Technik logistyk dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta optymalizując koszty dostawy.
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport,
wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Logistyk to obecnie bardzo poszukiwany i dobrze zarabiający specjalista, który
może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, czy
też w jednostkach samorządu terytorialnego, jako specjalista ds. planowania
zakupów. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
spedytorzy, przedstawiciele handlowi i magazynierzy. Technik logistyk jest
przygotowany do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
TECHNIK LOGISTYK W ZSP W KONIECPOLU?
• Uczysz się w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole, przystosowanej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami
• Uczysz się w systemie jednozmianowym (zajęcia w godzinach od 800 do 1405)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach
projektów unijnych m.in. „operatora wózka widłowego”, „kurs koparko-ładowarki”,
„kursach językowych”
• Organizujemy dla Ciebie praktyki zawodowe
• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe
• Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach przedmiotowych i warsztatach
tematycznych z przedsiębiorcami

• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach
• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy
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CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
TECHNIK LOGISTYK?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami
• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły
• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły,
przedkładając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły
• Śledź na bieżąco naszą stronę internetową www.zszkol.pl
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