Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S.A.
31-953 Kraków, os. Urocze 13
tel./fax 12 644-19-44, 12 644-86-29
NIP 678-26-94-059

REGON 351000614-00036

www.chemobudowa.szkola.pl
e-mail: zsb@chemobudowa.szkola.pl

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk zajmuje się:
 planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania
towarów od producenta do konsumenta,
 wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści
wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany,
 przyjmowaniem towarów do magazynu,
 prawidłowym oznakowaniem składowanych towarów,
 przestrzeganiem terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu
opakowań,
 prowadzeniem dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych
lub metodami tradycyjnymi,
 czynnym udziałem w inwentaryzacjach,
 wyjaśnianiem przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów,
 uczestniczeniem w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub
braków/nadwyżek ilościowych,
 ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki,
 dostarczaniem towaru zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas,
 nadzorem nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.
Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców
i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia
i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować
stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów,
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marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa
krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Technik logistyk
powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie
przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod
presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki
firmy oraz sektora transportowego. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed
technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania,
zabezpieczania i utylizacji odpadów. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w
większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
- świadectwo ukończenia technikum (druk MEN)
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu zawodowego)
- świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

