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Je toekomstig beroep
Veel van wat we kopen wordt via het logistieke proces bezorgd. In 

deze keten zijn transport-, distributie- en  warehousefuncties 

enorm belangrijk en maak jij als logistiek teamleider het verschil! 

Je maakt de planning voor het ontvangen en opslaan van 

goederen, doet de voorraadcontrole, je verzamelt orders en maakt 

goederen gereed voor transport. Naast deze werkzaamheden 

stuur je  een team van logistiek medewerkers aan. Je begeleidt en 

ondersteunt  hen en stuurt bij waar nodig. Als teamleider 

beoordeel je het werk op kwaliteit, aantallen en productiviteit. Je 

bent één met het team, dus kan het voorkomen dat je op de 

heftruck springt en ondersteunt waar nodig. Hierdoor zijn 

logistiek teamleiders  een onmisbare schakel bij het verzenden en 

ontvangen van goederen over de hele wereld. Logistiek team-

leiders zijn te vinden bij alle bedrijven waar goederen zijn. 

Je opleiding en vakkenpakket 
Tijdens je  opleiding leer je plannen en organiseren en krijg je  les 

in de afhandeling van de goederen- en documentenstroom. De 

vakken die je krijgt zijn gericht op het beoordelen en verbeteren 

van warehouseprocessen, Engels, logistiek rekenen, leidinggeven 

en omgaan met procedures, behalen van het Heftruckcertificaat 

en werken in de Transportketensimulator.

Leerbedrijf
Kies je voor de bbl-variant, dan ben je aan het werk bij een erkend 

leerbedrijf en ga je een dag in de week naar school. Heb je nog 

geen erkend leerbedrijf gevonden, dan kun je kijken op 

 www.stagemarkt.nl. 

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

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

niveau Mbo niveau 3 / bol en bbl 

duur 2 jaar

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake- 
procedure kan de opleiding starten. 
Voor een optimale start (alleen voor bbl-va-
riant) is het van belang dat je een leerwerk-
plek 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
Heb je een afgeronde opleiding Logistiek medewerker? Dan is een 

versnel traject een mogelijkheid voor jou. Als je je aanmeldt voor 

deze opleiding, moet je rekening houden met diverse school-

kosten. 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.

Ben jij een regelaar en lijkt het jou leuk om te starten als beginnend leidinggevende  binnen een hecht team? Weet jij het 

overzicht te bewaren en lijkt de combinatie van werken op kantoor en in het magazijn jou aantrekkelijk? Dan is de functie 

van logistiek teamleider iets voor jou. Want als logistiek teamleider ben je verantwoordelijk voor het logistieke proces en 

adviseer je jouw leidinggevende hierover en begeleidt en controleer je de uitvoering van de werkzaamheden.  

VOLTIJD / DEELTIJD LEREN (BOL/BBL)

LOGISTIEK TEAMLEIDER

http://www.mbo-stc.nl
http://www.stagemarkt.nl
http://www.mbo-stc.nl/opleidingen
http://www.mbo-stc.nl/aanmelden

