TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk to kierunek stworzony dla wszystkich, którzy swoją karierę zawodową wiążą
z europejskim rynkiem pracy. To kierunek dla tych którzy chcą pracować w branży transportowousługowej.
Technik logistyk jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym
niestraszne są planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie przemieszczania towarów od
producenta do konsumenta. To zawód dla osób komunikatywnych i odpornych na stres. Technik logistyk
zarządza nowoczesnym magazynem, planuje zakupy, prognozuje popyt. Przygotowuje i organizuje prace
związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw oraz z procesem logistycznym w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych. Obsługuje również systemy informatyczne oraz urządzenia
wspomagające dystrybucję i gospodarkę zapasami. Technik logistyk musi posiadać gruntowną wiedzę
z zakresu planowania, transportu, magazynowania, dystrybucji, marketingu, finansów, prawa krajowego
i międzynarodowego.
W naszej szkole możesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności :


przygotowujemy do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:
SPL.01. Obsługa magazynów,
SPL.04. Organizacja transportu,



przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych i Olimpiad:
 Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet
Gdański,
 Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyczną
w Poznań,
 Ogólnopolskiego Konkursu - Logistyk Przyszłości organizowanego przez Politechnikę
Koszalińską,



tworzymy możliwość uczestnictwa w projektach unijnych m.in w ramach projektu
Moją perspektywą: ZAWÓD!, zdobycie dodatkowych uprawnień m.in. prawa jazdy kat. B,
udział w kursie kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym,



w ramach projektów organizujemy staże zawodowe i uczestnictwo w dodatkowych zajęciach
z zakresu logistyki,



organizujemy praktyki zawodowe w prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach/instytucjach
m.in. INVENA S.A., North.pl , 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie,



pracujemy w profesjonalnej pracowni logistycznej,




w ramach klas akademickich współpracujemy z Politechniką Koszalińską w zakresie kształcenia
w branży handlowo-logistycznej,
uczestniczymy w licznych wycieczkach zawodoznawczych, wykładach i warsztatach
organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców i Politechnikę Koszalińską.

Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy
Technik logistyk to jeden z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym
i zagranicznym. Zdecydowana większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest z logistyką.
Uzyskanie tytułu technika logistyka umożliwi podjęcie pracy w:











firmach transportowych,
przedsiębiorstwach spedycyjnych,
centrach usług logistycznych,
przedsiębiorstwach magazynowych,
lotniskach,
portach morskich,
stacjach kolejowych,
zakładach komunikacji miejskiej,
instytucjach rządowych i samorządowych,
w branży e-commerce.

Możliwość dalszej nauki
Pomyślnie zdane egzaminy zawodowe oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika logistyka. Zdany
egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych na kierunkach min.: Logistyka,
Zarządzanie.
Patronat
Patronat nad klasami Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik logistyk
w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie objął 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
z siedzibą w Koszalinie. Współpraca ta obejmuje organizację praktyk zawodowych, wykładów
tematycznych, ćwiczeń oraz działania ułatwiające absolwentom znalezienie pracy zgodnie z kierunkiem
kształcenia.
W ramach porozumienia Zespołu Szkół nr 1 z Politechniką Koszalińską utworzono dla kierunku
technik handlowiec i technik logistyk klasy akademickie. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach
i warsztatach z branży handlowo-logistycznej a w przyszłości kontynuować naukę na uczelni.

