Kształcenie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Technikum 4-letnie: zawód technik logistyk
ul. Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź
tel/fax: 42/ 674 02 75, 674 06 68, 674 08 10
e-mail: zsp3@szkoly.lodz.pl, poczta@zsp3lodz.pl
Szkoła posiada tytuł "Brązowej Szkoły 2016" i .jest wśród 300
najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im.K. Wojtyły
ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
tel. 42/ 637 72 78, 42/ 637 72 82
e-mail: sekretariat@zsp19.lodz.pl
www: http://www.zsp19.lodz.pl
Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii
Gąsiorowskiej (dawniej ZSP Nr 2)
Technikum Nr 2, zawód: Technik logistyk
ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź
tel. 42/ 681 49 77
e-mail:zsp2lodz@op.pl, www.zseiu.pl
Szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
Technikum Nr 2 posiada tytuł "Brązowej Szkoły 2016" i jest wśród
300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016

Akademia zdrowia
Technikum logistyczne /Młodzieżowe
ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel. 42/ 255 77 00
e-mail:lodz@akademia-zdrowia.pl
http://www.akademia-zdrowia.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach
Technikum Nr 2, zawód: Technik logistyk
ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki
tel. 44/ 714 07 34
e-mail: zsp2kol@tlen.pl, www: http://zsp2.info
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
Technikum, zawód: Technik logistyk
ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice
tel. 42 215 43 39 , +48 508 624 539
e-mail:zs3pabianice@wp.pl,
http://www.zs3pabianice.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
Technikum, Technik logistyk
ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44/ 6486496
e-mail: zsp5@zsp5.piotrkow.pl, http://www.zsp5.piotrkow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M.
Dąbrowskiej w Sieradzu Technikum, Technik logistyk
ul Zamkowa 15, 98-200 Sieradz
tel. 43/ 827 15 36
mail: zsznr2sieradz@poczta.onet.pl, http://zamkowa15.edu.pl

Technik Logistyk
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: (333107)

W trakcie edukacji w w/w szkołach uczniowie mają
możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie
zapewniającej rzeczywiste warunki pracy właściwe dla
zawodu logistyka, w wymiarze 4 tygodni, co zwiększa ich
szanse na rynku pracy.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. 42/ 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. 44/ 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. 43/ 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. 46/ 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Łódź 2016

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś
jest to niezwykle popularny termin. Działalność
logistyczna
jest
realizowana
w
każdym
przedsiębiorstwie. Technik logistyk to zawód
poszukiwany na rynku krajowym i europejskim. Jest to
specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw
zajmujący się planowaniem, przepływem produktów,
a także magazynowaniem. Osoby wykonujące ten
zawód, swoją pracę definiują następująco: „w pracy
technika logistyka należy dostarczyć: właściwy towar,
właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym
czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie
i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach”
http://www.zs1sanok.pl/ulotki/ulotkal.pdf, 18.02.2016r.

Zadania zawodowe
Podstawowe

zadania

technika

logistyka

to:

planowanie i organizowanie prac związanych
z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
(realizowanych różnymi środkami transportu
lądowego, wodnego i lotniczego),
zarządzanie zapasami i przestrzenią magazynową,
organizowanie prac związanych z gospodarką
magazynową,

zawodzie: A30 - Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania; A31 - Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych; A 32 - Organizacja i monitorowanie
przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych. Egzaminy organizowane są przez
Okręgową
Komisję
Egzaminacyjną
–
OKE.
(http://www.oke.lodz.pl/, aktualne 18.02.2016r.)
Oprócz wiedzy i doświadczenia zawodowego
zdobytego w firmach branżowych lub na stanowiskach
wymagających negocjacji umów, w pracy logistyka
wymagana jest znajomość języków obcych. Znajomość
języka angielskiego jest w tej pracy często warunkiem
koniecznym.
Dlatego
posiadanie
certyfikatów
potwierdzających umiejętności językowe może być
pomocne w znalezieniu pracy. Innym ważnym dla
pracodawców kryterium, jest znajomość arkuszy
kalkulacyjnych (zwłaszcza programu MS Excel).
Niektórzy mogą wymagać również znajomości
nowoczesnych
systemów
informatycznych
wspomagających procesy logistyczne (np. programu
SAP). Dlatego niezbędne może okazać się
potwierdzenie posiadanych umiejętności odpowiednimi
dyplomami ze specjalistycznych kursów i szkoleń.

Wymagania psychofizyczne

zarządzanie gospodarką odpadami,
planowanie i organizowanie prac związanych
z procesem logistycznym w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych,
przygotowywanie i weryfikacja dokumentów m.in.
finansowych,
przewozowych,
raportów
magazynowych.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Zawód technik logistyk może być wykonywany przez
osoby, które ukończyły technikum (4 letnie), zdały
egzamin
i
uzyskały
dyplom
potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, wyodrębnione w tym

zdolności organizacyjne,
zdolności negocjacyjne,
zdolność analitycznego myślenia,
zdolność prowadzenia analiz porównawczych,
dyspozycyjność,
kreatywność, dynamizm,
otwartość na zmiany,
uczciwość, odpowiedzialność i wytrwałość,
odporność na stres, zdolność pracy pod presją czasu,
podzielność i koncentracja uwagi,
dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
umiejętność nawiązywania i podtrzymywania
kontaktów z klientami (krajowymi i zagranicznymi),
umiejętność pracy w zespole.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
wady kręgosłupa i układu kostno-stawowego,
niepełnosprawność rąk,
duże i średnie wady wzroku, astygmatyzm, brak
widzenia obuocznego (dopuszczalne – małe wady
wzroku w pełni korygowane szkołami),
choroby ośrodkowego układu nerwowego
(padaczka, zaburzenia równowagi, zawroty głowy),
niedosłuch znacznego stopnia,
ograniczenie zdolności ruchowej znacznego stopnia .
O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz.

Możliwości i szanse zatrudnienia
Zapotrzebowanie
na
wykwalifikowaną
kadrę
techniczną w branży logistyczne rośnie. Rozwój
gospodarki, w tym także powstające centra logistyczne,
budowa
nowoczesnych
firm
spedycyjnych,
modernizacja infrastruktury transportu kołowego
w Polsce, stwarzają możliwości zatrudnieniowe dla
przedstawicieli tego zawodu. Technik logistyk może
być zatrudniony w: działach logistyki przedsiębiorstw
przemysłowych, handlowych, (np. w hipermarketach),
dystrybucyjnych, transportowo - spedycyjnych,
w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów.
Logistyków poszukują następujące branże: przemysł,
budownictwo, handel i usługi oraz informatyka
i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm
specjalizujących
się
w
spedycji
krajowej
i międzynarodowej.

Płace
Zarobki
technika
logistyka
są
uzależnione
od posiadanych umiejętności i kwalifikacji, znajomości
językowych, doświadczenia, czy zakresu powierzonych
zadań, branży, a także od miasta/ regionu w którym jest
zatrudniony. Wynagrodzenie kształtuje się poniżej
średniej krajowej i rośnie wraz z doświadczeniem.

