TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk to kierunek najlepszy dla kreatywnych, młodych organizatorów. Specjaliści w tym
zawodzie poszukiwani są na rynku pracy.
Technik logistyk zajmuje się organizacją przepływu surowców, materiałów i produktów. Jego praca polega
na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu przemieszczania towarów od producenta do
konsumenta. Technik logistyk optymalizuje również koszty, by prawidłowo poprowadzić współpracę
z klientem. Zarządza nowoczesnym magazynem, planuje zakupy, prognozuje popyt. Przygotowuje
i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw oraz z procesem logistycznym
w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Obsługuje również systemy informatyczne oraz
urządzenia wspomagające dystrybucję towarów o gospodarkę zapasami. Technik logistyk musi posiadać
gruntowną wiedzę z zakresu planowania, transportu, magazynowania, dystrybucji, marketingu, finansów,
prawa krajowego i międzynarodowego.
Do zadań zawodowych technika logistyka należą m.in.:
 planowanie, organizowanie, wykonywanie i kontrolowanie transportu krajowego
i międzynarodowego,
 sporządzanie dokumentów logistycznych (np. transportowych, spedycyjnych
magazynowych) oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych,
 prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi
i zagranicznymi,
 analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów
wydajności procesów magazynowych,
 organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii,
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej,
 zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej,
 podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych,
 organizowanie logistyki miejskiej.
Nauka w naszej szkole zapewnia:
 przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywanego zawodu,
 możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu - Moją
perspektywą: ZAWÓD!, co wiąże się ze zdobyciem dodatkowych uprawnień m.in. prawa
jazdy kat. B, udziałem w kursie kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
odbyciem stażu zawodowego i uczestnictwem w dodatkowych zajęciach z zakresu logistyki,
 korzystanie z profesjonalnych pracowni: pracowni logistyki oraz pracowni gospodarki
materiałowej,
 możliwość odbycia praktyki zawodowej w prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach /
instytucjach m.in. INVENA S.A., 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie,




udział w wycieczkach zawodoznawczych,
przygotowanie do konkursów pozaszkolnych oraz do Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej,
 przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskania dwóch
kwalifikacji:
AU.22. – Obsługa magazynów
AU.32.- Organizacja transportu
 po zakończeniu nauki w klasie IV możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy
Technik logistyk to jeden z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym
i zagranicznym. Zdecydowana większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest z logistyką.
Uzyskanie tytułu technika logistyka umożliwi podjęcie pracy w przemyśle, handlu, transporcie,
telekomunikacji oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Technicy logistycy mogą znaleźć
zatrudnienie także w handlu elektronicznym wykorzystującym nowoczesne środki informatyczne: sklepy
internetowe, elektroniczną obsługę przepływu materiałów i zarządzanie kanałami dystrybucji.
Są poszukiwanymi pracownikami odpowiadającymi za efektywność działania systemów dystrybucji,
transportu i komunikacji. Rynek pracy jednoznacznie wskazuje na duże zapotrzebowanie na specjalistów
logistyków.
Możliwość dalszej nauki
Pomyślnie zdane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz ukończenie szkoły
ponadgimnazjalnej dają tytuł technika logistyka. Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie
na uczelniach wyższych. Cztery lata nauki w technikum zawodowym – technik logistyk zapewniają solidne
podstawy do budowania kariery w dziedzinie logistyki.
Patronat
Patronat nad klasami Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie objął 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Koszalinie.
Technik logistyk współpracuje z firmą INVENA poznając rozwiązania logistyczne w działalności gospodarki
rynkowej. Współpraca obejmuje organizację praktyk zawodowych oraz działania ułatwiające
absolwentom znalezienie pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia.

