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Workshop: Warehouse medewerker

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Met een ~warehouse~ medewerker wordt bedoeld, dat hij/zij de
stroom van goederen en informatie optimaal begeleidt of deels
organiseert. Daarmee is een goede logistiek van zeer groot
belang voor uw organisatie. Logistiek houdt een organisatie
draaiende. De goederen moeten op een juiste manier naar de
klant worden verzonden. 
In een kort en een zeer aantrekkelijk programma maakt u kennis
met alle facetten, die nodig zijn voor de functie van een
~warehouse~ medewerker.

Programma opzet
 •  Ontvangstcontrole;
 •  Integrale kwaliteitszorg;
 •  Logistieke benaderingen;
 •  Orders verzamelen;
 •  Distributiestroom;
 •  KOOP (kosten order ontknopingpunt);
 •  Communicatie;
 •  Persoonlijk actieplan, do's & don'ts.

Resultaat

Na het volgen van dit traject kunnen de deelnemers de
voortgang in de ~warehouse~ benoemen en relaties leggen
voor het verkrijgen van het grootst mogelijk resultaat.
Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers inzicht
in de optimale goederenstroom en weten zij verspillingen uit de
weg te ruimen. Deze opleiding behoort tot de basis van de
~warehouse~ medewerker.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 21-05-2023


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: € 5265,-- 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: 15 (2 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: €2595,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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