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Logistiek supervisor
De logistiek supervisor werkt binnen een bedrijf of afdeling waar

alles draait om logistieke processen. Denk aan een warehouse,

een commerciële import- of exportafdeling of aan een distributie-

bedrijf. De logistiek supervisor beheert en bewaakt het logistieke

proces, maakt personeelsplanningen, zorgt dat voorraden op peil

zijn en stuurt een team aan. Tot slot regelt deze medewerker dat

goederen op het juiste moment op de juiste plek zijn.

Klantgerichtheid, procesmatig werken en denken in oplossingen

horen bij dit beroep.

Je opleiding en vakkenpakket 
Uw medewerker gaat één dag per week naar school (middag /

avond) en krijgt daar les van vakdocenten met praktijkervaring.

De theoretische stof kan direct toegepast worden in de praktijk,

zodat uw medewerker straks optimaal voorbereid is op de leiding-

gevende taak. De opleiding bestaat uit vakken als Nederlands,

Engels, Financieel management, Logistiek, Relatiebeheer,

Communicatie en Leidinggeven. Specialisten uit de praktijk

verzorgen gastlessen. Uw medewerker leert hoe een personeels-

planning moet worden gemaakt, hoe je functionerings- en beoor-

delingsgesprekken voert en hoe je een team aanstuurt. De vaste

lesdag is donderdag.

Leerbedrijf
Omdat deze opleiding een bbl-opleiding is, moet uw bedrijf een er-

kend leerbedrijf zijn. Is uw bedrijf nog geen leerbedrijf? Meld dit 

dan snel zodat we deze erkenning samen kunnen aanvragen.

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

gerichte leerweg (vmbo) of een overgangs-
bewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau Mbo niveau 4 / bbl 

start September 

lesdag Donderdag van 13.30 tot 21.00 uur 

duur 2 of 3 jaar, afhankelijk van vooropleiding 
en werkervaring

toelating Succesvol doorlopen van de intakeprocedure 

locatie Deze opleiding bieden we aan binnen 
het 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 
website www.mbo-stc.nl/aanmelden

Over het STC mbo college
Het STC mbo college (voorheen Scheepvaart en Transport College) 

is dé vakinstelling voor scheepvaart, transport, logistiek en het  

havenindustrieel complex. Met passie voor ons vak leiden we jaar-

lijks duizenden jongeren op voor een baan en carriere binnen én 

buiten de haven.  

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze opleiding 

of een medewerker aanmelden? Neem 

dan contact op met mevrouw Daphne 

Boerma, onderwijsmanager,  

010 - 42 90 266 / d.m.boerma@stc-r.nl.   

Hebt u een medewerker in dienst die van waarde is voor uw bedrijf, die klaar is voor de

volgende stap én die graag een waardevol mbo-diploma wil halen?

Meld uw medewerker dan aan voor de mbo-deeltijdopleiding logistiek supervisor.

DEELTIJD LEREN (BBL)

LOGISTIEK SUPERVISOR
NIEUWE BBL-OPLEIDING!
START 

SEPTEMBER 
2019! 

Vier goede redenen om te investeren in scholing
Scholing kost tijd en geld, maar met de aantrekkende economie is het belangrijk om juist 

nu te investeren in de opleiding van uw medewerkers. Waarom? Omdat het goed is voor 

het imago van uw bedrijf, omdat het uw organisatie scherp houdt en uw medewerkers 

productiever maakt. Maar vooral omdat scholing een vorm van erkenning is en er voor 

zorgt dat uw medewerkers graag bij uw bedrijf blijven. Met krapte op de arbeidsmarkt is 

dat misschien wel het belangrijkste argument om nu te investeren in een opleiding. 


