
MAGAZYNIER - LOGISTYK
Branżowa Szkoła I Stopnia (3 letnia)

Absolwent  szkoły kształcącej  w zawodzie magazynier-logistyk 
powinien  być  przygotowany  do  wykonywania  następujących 
zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3).ponoszenia  odpowiedzialności  za  towar  zgromadzony  
w magazynie;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Magazynier  -  logistyk  wykonuje  zadania  związane  
z  przyjmowaniem  towarów  do  magazynu,  przechowywaniem 
składowanego  towaru,  z  zachowaniem  przyjętego  systemu 
identyfikacji  oraz  kompletowaniem  i  wydawaniem  towaru  
z magazynu. 
Podczas  przyjmowania  towaru  dokonuje  odbioru  ilościowego 
i  jakościowego.  Następnie zapewnia odpowiednie dla danego 
rodzaju  towaru  warunki  przechowywania  oraz  decyduje  
o rozmieszczeniu towaru w pomieszczeniach magazynowych. 
Składowany  towar  zabezpiecza  przed  uszkodzeniem, 
zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą.  Wykonując wymienione 
zadania,  posługuje  się  dokumentacją  magazynową, 
instrukcjami  składowania  i  transportu  oraz  obowiązującymi 
normami. 
Swoje  zadania  realizuje  zgodnie  z  przekazywanymi  przez 
przełożonego  poleceniami,  które  mają  na  celu  właściwe 
planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi. 
W  magazynach  hurtowych  sortuje,  paczkuje  i  kompletuje 
towary. 
W przypadku wieloosobowej obsługi  magazynu,  magazynier  - 
logistyk  koordynuje  i  pełni  nadzór  nad  pracą  osób 
zatrudnionych  w  magazynie.  W przypadku  reklamacji  klienta 
przyjmuje zgłoszenie i realizuje reklamację. 

Kształcenie  praktyczne  może  odbywać  się  w:  pracowniach 
szkolnych,  w  magazynach,  centrach  logistycznych, 
przedsiębiorstwach,  w  których  funkcjonują  magazyny  oraz 
innych  podmiotach  stanowiących  potencjalne  miejsce 
zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie.

Środowisko pracy
Odbywa  się  głównie  w  pomieszczeniach  (biura,  magazyny, 
hurtownie),  ale  może  wiązać  się  z  koniecznością  pracy  na 
zewnątrz (np. składy materiałów budowlanych). 

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
-  firmy  logistyczne,  produkcyjne,  posiadające  różne  typy 
magazynów,
- sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
- centra logistyczne,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy 
handlowe.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO!
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