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Je toekomstig beroep
Het vervoeren van producten door de lucht is erg kostbaar, de 

concurrentie is groot en de eisen van de klant zijn hoog. Als lucht-

vrachtspecialist zorg je ervoor dat de producten op het juiste 

tijdstip, op de juiste plaats zijn. Je houdt hierbij rekening met de 

internationale wet- en regelgeving, de kosten en vervoerstijden. Je 

hebt een commerciële instelling en voert verkoop- en 

onderhandelingsgesprekken met klanten. Daarnaast stel je 

offertes en contracten op. Je onderhoudt op een klantvriendelijke 

en servicegerichte manier contact met de opdrachtgever, handelt 

vragen en eventuele klachten af en werkt in een internationale 

omgeving die 24/7 doorgaat. Je hebt daarom geen 

9-tot-5-mentaliteit. Ook realiseer je je dat klanttevredenheid 

essentieel is voor jouw werk als luchtvrachtspecialist.  

Je opleiding en vakkenpakket 
Tijdens deze afwisselende opleiding leer je alles over transport via 

de lucht. Er is aandacht voor het opstellen van officiële documen-

ten en vrachtbrieven. Daarnaast leer je plannen en administreren 

en hoe je douaneformaliteiten moet afwikkelen. Engels is de 

voertaal in de luchtvaart, maar er is ook aandacht voor moderne 

talen als Duits en/of Spaans. Verder krijg je les in vakken zoals 

Douane, Economie, Gevaarlijke Stoffen met daarin de mogelijk-

heid om het IATA Dangerous Goods certificaat te behalen, 

Luchtvaartlogistiek en Security Awareness. Tijdens je opleiding 

loop je twee keer twintig weken stage. Dit doe je in het tweede en 

derde jaar van de opleiding.

Deze opleiding is breed en afwisselend, waardoor je een goede 

basis legt voor jouw toekomstige werk of vervolgstudie. Na je 

opleiding en met enige werkervaring kun je als luchtvracht-

specialist doorgroeien naar een leidinggevende functie in de 

luchtvaartlogistiek. 

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

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

niveau Mbo niveau 4 / bol

duur 3 jaar

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake-
procedure kun je met je opleiding van start. 
Na inschrijving moet een Verklaring van 
Geen Bezwaar aangevraagd worden.

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 wilt werken in de luchtvaart moet een verklaring van geen 

bezwaar aangevraagd worden. Omdat je tijdens je opleiding al 

stage gaat lopen, vragen we je deze verklaring vooraf aan te 

vragen. Het volgen van een opleiding brengt diverse schoolkosten 

met zich mee. Meer informatie is te vinden op de opleidings-

pagina. 

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 / 

mboluchtvaart@stc-r.nl.

Wist je dat goederenvervoer een groot én groeiend onderdeel van de luchtvaart is? Vrachtvliegtuigen vervoeren deze 

goederen over de hele wereld, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat maakt de luchtvaart een dynamische en interessante 

branche om in te werken. Een branche met veel werkgelegenheid! Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als luchtvrachtspecialist. 

Jij zorgt ervoor dat de vracht tijdig en veilig van A naar B wordt vervoerd en je gaat aan de slag bij een luchtvrachtexpediteur, 

global sales agent of verlader.
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