
TECHNIK LOGISTYK
Logistyka  to  proces  planowania,  realizowania  i  kontrolowania 
sprawnego  i  efektywnego  ekonomicznie  przepływu  surowców, 
materiałów,  wyrobów  gotowych  oraz  odpowiedniej  informacji  
z  punktu  pochodzenia  do  punktu  konsumpcji  w  celu  zaspokojenia 
wymagań  klienta.  Działania  logistyczne  mogą  obejmować: 
prognozowanie popytu, obsługę klienta, przepływ informacji, kontrolę 
zapasów,  realizowanie  zamówień,  czynności  reparacyjne  
i  zaopatrywanie  w  części,  lokalizację  zakładów  produkcyjnych  
i  składów,  procesy  zaopatrzeniowe,  pakowanie,  obsługę  zwrotów, 
gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Nauka zawodu odbywa się w kształceniu teoretycznym i na zajęciach 
praktycznych.  Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość  zdobycia 
dwóch kwalifikacji.
Technik logistyk:
-  zajmuje  się  planowaniem,  organizowaniem,  kierowaniem  
i  kontrolowaniem  przemieszczania  towarów  od  producenta  do 
konsumenta  oraz  wykorzystaniem  informacji  płynących  z  rynku 
w celu optymalizacji  korzyści  wynikających  z  wymiany  towarowej 
dla wszystkich uczestników tej wymiany, 
-  powinien  dostarczyć  towar  zgodnie  z  zamówieniem  klienta  oraz 
optymalizować  koszty,  aby  właściwie  prowadzić  współpracę  
z klientami,
-  dokonuje  wyboru  procedury  zakupów  oraz  wyboru  dostawców  
i towarów,
-  analizuje  stan  zakupów  i  nimi  zarządza,  obsługuje  zamówienia  
i  organizuje  transport,  wykorzystując  w  tym  celu  systemy 
informatyczne,
-  musi  posiadać  szeroką  wiedzę  z  zakresu  planowania,  finansów, 
marketingu,  transportu  i  dystrybucji,  analizy  finansowej  
i  ekonomicznej  oraz  prawa  krajowego  i  międzynarodowego  
w zakresie objętym jego działaniem.  
Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie 
absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-  planowania  i  organizowania  prac  związanych  z  procesem 
logistycznym w łańcuchach dostaw;
- zarządzania zapasami,
- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
- zarządzania gospodarką odpadami,
-  planowania  i  organizowania  prac  związanych  z  procesem 
logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
Technicy  logistycy  zatrudniani są  w  przedsiębiorstwach 
logistycznych,  handlowych,  spedycyjnych  itp.  Najczęściej  pracują 
jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele 
handlowi,  magazynierzy.  Mogą  pracować  także  jako  specjaliści  do 
spraw  sprzedaży  i  prognozowania  popytu,  planowania  zakupów, 
handlu  elektronicznego,  obsługi  klientów  czy  zarządzania  centrum 
dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy 
transportu.  Projektują,  organizują  i  odpowiadają  za  efektywność 
działania  systemów  dystrybucji,  transportu  i  komunikacji.  Analiza 
ofert  pracy  przedstawianych  przez  pracodawców  wskazuje  rosnące 
zapotrzebowanie  na  techników  logistyków,  specjalistów  sprzedaży 
i obsługi  klienta.  Stanowiska  logistyczne tworzone są w większości 
przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. 

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
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