VOLTIJD / DEELTIJD LEREN (BOL/BBL)

COÖRDINATOR
HAVENLOGISTIEK
In de Rotterdamse haven gebeurt heel veel. Daarom zijn er duizenden bedrijven actief in en rond de haven. Die bedrijven
zijn misschien wel op zoek naar jou! Wat je ook kunt of wat je ook wilt, er is in de haven altijd wel een beroep dat bij je past.
Voor denkers én doeners is er in de haven uitdagend werk.

Je toekomstig beroep
Als coördinator havenlogistiek houd je je bezig met het (laten)
vervoeren van de goederen van je klanten. Je weet precies welk
vervoermiddel het beste is om de lading mee te vervoeren. Soms
is dat een schip, een andere keer kan een vrachtwagen of een
trein een betere optie zijn. Je geeft daarover advies aan de klant
en regelt het transport van A tot Z. Met dit diploma op zak kun je
zelfstandig aan het werk op kantoren van Nederlandse en buitenlandse expediteurs-, stuwadoors- en cargadoorsbedrijven.

Praktische informatie
vooropleiding

Minimaal een diploma kaderberoeps
gerichte leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau

Mbo niveau 3 / bol en bbl

duur

3 jaar

start

September

toelating

Na het succesvol doorlopen van de intakeprocedure kun je met je opleiding van start.
Voor een optimale start in bbl is het van belang dat je een leerwerkplek hebt.

locatie

Deze opleiding bieden we aan binnen het
STC mbo college Havens, Waalhaven Z.z. 16
in Rotterdam

kosten

Kijk voor een overzicht van de opleidingskosten op de specifieke opleidingspagina
www.mbo-stc.nl/opleidingen

aanmelden

Aanmelden kan op elk moment via de website www.mbo-stc.nl/aanmelden

Je opleiding en vakkenpakket
Uiteraard leer je tijdens de opleiding alles over de verschillende
vormen van transport en de documenten waar je mee te maken
gaat krijgen. Je krijgt les in onder andere de vakken: Havenlogistiek, Douane, Economie, Duits, Engels, Nederlands,
Loopbaan en burgerschap, Rekenen, Gevaarlijke stoffen, Port
Base, Softpak en Transportketensimulator.
Kies je voor de bol-variant, dan zit je het eerste anderhalf jaar van
de opleiding in een gemengde klas voor Coördinator havenlogstiek
(niveau 3) en Manager havenlogistiek (niveau 4). Daarna wordt
aan de hand van je vorderingen bepaald of je doorgaat op niveau 3
of 4. Kies je voor de bbl-variant, dan ga je een dag in de week naar
school en ben je de rest van de week aan het werk bij een erkend
leerbedrijf.

Goed om te weten

Leerbedrijf

Meer informatie

Wil je deze opleiding in bbl-variant volgen, dan heb je een erkend
leerbedrijf nodig waar je aan de slag kunt. Heb je nog geen erkend
leerbedrijf gevonden, dan kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem
dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 42 90 266 /
mbohavens@stc-r.nl.

STC MBO COLLEGE is onderdeel van STC GROUP

Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden
met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de
opleidingspagina.

WWW.MBO-STC.NL

