VOLTIJD / DEELTIJD LEREN (BOL/BBL)

ENTREE TOT DE HAVEN
Wil jij aan de slag in de haven? De opleiding Entree tot de haven leidt je op tot Assistent logistiek medewerker. De naam van
de opleiding zegt het eigenlijk als. Met deze praktische opleiding krijg jij jouw ‘entee tot de haven’. Na je opleiding kun je
aan de slag bij een distributiecentrum, productiebedrijf of (haven)logistiek bedrijf.

Je toekomstig beroep
De opleiding Entree tot de haven leidt je op tot Assistent logistiek
medewerker. De naam van de opleiding zegt het eigenlijk al. Met
deze praktische opleiding krijg jij jouw ‘entree tot de haven’. Na
het behalen van je diploma kun je aan de slag bij allerlei bedrijven
die met de haven te maken hebben. Bijvoorbeeld een distributiecentrum, productiebedrijf of (haven)logistiek bedrijf. Het veilig laden en lossen van goederen is je belangrijkste taak. Je controleert
of geloste goederen niet stuk zijn en of de geleverde aantallen
juist zijn. Als alles in orde is plaats je de geleverde goederen in de
opslagruimte. Dat doe je bijvoorbeeld met een heftruck of pompwagen. Komt er een order binnen, dan maak je deze op tijd verzendklaar zodat vrachtwagens direct na aankomst geladen kan
worden. Maar je kunt natuurlijk ook doorstromen naar een opleiding op mbo niveau 2.

Praktische informatie
vooropleiding

Geen specifieke toelatingseisen. Wel moet
je op 1 augustus van het startjaar minimaal
16 jaar zijn.

niveau

Mbo niveau 1 - entree opleiding / bol en bbl

start

September

duur

1 jaar

toelating

Na het succesvol doorlopen van de intakeprocedure 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 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
Tijdens deze praktische entreeopleiding leren we je goederen laden en lossen én de juiste manier van opslaan. Lessen in veilig
werken (VCA-certificaat) en het besturen van een heftruck zijn
ook onderdeel van de opleiding. Daarnaast werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en werknemersvaardigheden. Ook is er aandacht voor algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen
en Loopbaan en burgerschap. Kies je voor de bol-variant, dan loop
je tijdens je opleiding een aantal dagen per week stage. Je kunt
ook kiezen voor de bbl-variant. Dan ga je één 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.
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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.
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