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Je toekomstig beroep 

De logistiek medewerker zorgt ervoor dat de juiste goederen van 

de opslagplaats in de vrachtwagen terechtkomen en andersom. Je 

zet goederen klaar en zorgt dat ze verzonden kunnen worden. Je 

brengt flink wat tijd door op een heftruck om orders te picken. Na 

het orderpicken controleer je de goederen op kwaliteit en kwanti-

teit. Verder help je de vrachtwagenchauffeur met de administra-

tieve afwikkeling van de verzending. Ook heb je contact met de 

planner zodat hij / zij  op de hoogte is van de stand van zaken. 

Een baan die snelheid en precisie vereist en waarbij je het leuk 

moet vinden om de handen uit de mouwen te steken.

Je opleiding en vakkenpakket 
Tijdens de opleiding leer je alles wat je moet weten om goed om 

te kunnen gaan met verschillende soorten producten en goede-

ren. Daarnaast leer je omgaan met verschillende ‘interne trans-

portmiddelen’ zoals de vorkheftruck en de pompwagen. Maar er is 

ook aandacht voor algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen 

en Burgerschap. Je krijgt les in Warehousetechnologie, VCA, 

Beroepshouding, Gevaarlijke Stoffen, Bederfelijke goederen en ui-

teraard Logistiek.

Leerbedrijf
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. Heb je nog geen erkend leerbedrijf gevonden, dan kun 

je kijken op www.stagemarkt.nl. 

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma basisberoeps gerichte 

leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van 
havo / vwo 3 naar 4

niveau Mbo niveau 2 / bol en bbl 

duur 1 jaar

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake-
procedure kun je met je opleiding van start. 
Voor een optimale start is het van belang 
dat je een leerwerkplek hebt. 

locatie Deze opleiding bieden we aan binnen het 
STC mbo college Logistiek & Vervoer, 
Waalhaven Z.z. 16 in Rotterdam

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

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

Goed om te weten
Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden 

met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de 

opleidingspagina. 

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem 

dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 42 90 266 / 

mbologistiek@stc-r.nl.

Goederen gaan van fabrieken naar een magazijn en dan door naar bedrijven, winkels of misschien wel naar jou! Het 

verzamelen van de spullen, de opslag en verdere verspreiding zorgen voor veel regelwerk. Als logistiek medewerker volg je 

het hele proces: inladen, uitladen, opslag, inventarisatie en/of verzendklaar maken van goederen. Ook administratie hoort 

tot je takenpakket. 

VOLTIJD / DEELTIJD LEREN (BOL/BBL)

LOGISTIEK MEDEWERKER


