Voordelig studeren
Studeren in het volwassenenonderwijs doe je op een goedkope manier:





vastgestelde inschrijvingsgelden: € 1,5 euro per lesuur
opleidingscheques: tot 50% van de opleiding betaald
door de Vlaamse Overheid
KMO-portefeuille: tot 40% besparen op inschrijvingsgeld
tussenkomst van LOGOS: voor bedrijven die onder PC 226 vallen, 		
tegemoetkoming van € 20 per persoon en gevolgd lesuur

De opleiding Transport en logistiek medewerker geeft ook recht op
betaald educatief verlof.

Transport- en logistiek medewerker
Kies voor een knelpuntberoep
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Arendonk

Wil jij in een innovatieve sector werken? Wil jij je kansen op de arbeidsmarkt verhogen door een knelpuntberoep uit te oefenen? Wil jij gewoonweg gaan voor een
boeiende job? Dan is een job in de logistieke sector het antwoord op die vragen.
Bij HIK Volwassenenonderwijs kan je de praktijkgerichte opleiding Transport- en logistiek medewerker volgen in samenwerking met VOKA Mechelen-Kempen.

Waarom zou je deze opleiding volgen?

Waar kan je aan de slag?
 in transportbedrijven, logistieke bedrijven, distributiecentra, expeditie- en verzendafdeligen van productiebedrijven, ...
 als administratief bediende in een transportbedrijf, expeditiebediende, dispatcher, magazijnbediende, ...

Erkend certificaat

Iets voor jou?
Deze opleiding is ideaal voor jou als je:

 De logistieke sector is één van de snelst
groeiende sectoren in de Kempen, mede
dankzij de ideale ligging ten opzichte van
de haven van Antwerpen.
 Er zijn steeds meer distributiecentra
van grotere bedrijven die zich in de Kempen vestigen.

 Het tewerkstellingscijfer in de logistieke sector in Vlaanderen zal de komende
jaren alleen maar stijgen (volgens een
studie van het Vlaams Instituut voor de
Logistiek).
 Door de snelle groei van de logistieke
sector en een hoge uitstroom van ongekwalificeerde jongeren is er een grote
vraag naar goed opgeleide medewerkers.

Na het succesvol beëindigen van elke
module krijg je een deelcertificaat. Als je
alle deelcertificaten behaald hebt, krijg je
het officieel certificaat van Transport- en
logistiek medewerker. In combinatie met
Aanvullende algemene vorming kan je
een diploma secundair onderwijs behalen.

Troeven

Welke modules kan je volgen?

Getuigenis

 Praktijkgerichte cursussen voor transport- en logistieke sector
 Theorie direct toepasbaar in praktijk
 Leraren met praktijkervaring in de sector
 Diverse gastsprekers voor specifieke
thema’s
 Gerichte bedrijfsbezoeken

Modules
Schriftelijke communicatieve technieken
voor de transport- en logistieke sector
Mondelinge communicatieve technieken
voor de transport- en logistieke sector

“Ik begon aan de cursus uit interesse en omdat deze aansluit bij mijn
beroep als magazijnier. Ik volgde de cursus om meer inzicht en informatie te krijgen in de theoretische kant van mijn job.

Rekenblad 1
Logistiek
Wegvervoer

Alle modules worden gegeven in gecombineerd onderwijs. Dit is een combinatie van contactonderwijs
(in de klas) en afstandsonderwijs (thuis) waarbij de leraar kan differentiëren en cursisten individueel
begeleiden.

De cursus heeft mij tot op heden voldoende vaardigheden en kennis
bijgebracht die ik kan gebruiken
binnen mijn huidige job.”
- Erik Engelen -

 al actief bent in deze sector en je je
graag wilt bijscholen.
 de logistieke sector een interessante,
uitdagende sector vindt om in te werken
en je je kansen op de arbeidsmarkt wilt
verhogen.

