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Workshop: Magazijnmeester

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

In deze opleiding staat efficiëntie en het aansturen van goederen
centraal. In deze opleiding wordt u voorbereid op een
leidinggevende taak. U krijgt zowel de technische, alsook de
onderdelen, die gericht zijn op het leidinggeven, onder de knie.
Het te behalen diploma toont aan, dat u beschikt over
veelzijdigheid en praktische vakkennis op dit terrein.

Programma opzet
 •  Magazijn in de organisatie;
 •  Voorraadbeheer/beheersing;
 •  Kwaliteit, bedrijfsveiligheid;
 •  Orderverzamelen;
 •  Leidinggeven & Communicatie;
 •  Intern en extern transport;
 •  Kostenbeheersing;
 •  Rapporteren.





Resultaat

Na de opleiding geeft u leiding aan magazijnmedewerkers. U
heeft daarnaast vele andere verantwoordelijkheden. Het wordt
uw taak de kwaliteit en veiligheid van het magazijn te bewaken.
U moet voorraad beheersingsmethoden kunnen beoordelen en
op de hoogte zijn van beschikbare locatie laad- en lossystemen.
U bent in staat de goederenstroom in kaart te brengen,  een
ontwerpschets en een routeplanning te maken. 
Deze opleiding wordt afgesloten met drie afzonderlijke
examens. Na het behalen van deze examens ontvangt u het
diploma magazijnmeester.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 23-05-2023


BV&T staat voor:

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 4955,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 10 (3 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €1895,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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