HANDELSUDDANNELSEN MED SPECIALE

/ Logistikassistent

Som Logistikassistent arbejder du med en central og nødvendig
del af virksomheders produktions- og leverings flow. Du får en
central rolle i forhold til at planlægge, optimere og implementere
virksomhedens logistikkoncepter. Dine beslutninger får stor indflydelse
på kundeoplevelsen og den værdi der skabes for virksomheden og
virksomhedens kunder.

Hvad arbejder en Logistikassistent med?

Som Logistikassistent arbejder du med at få et produkt transporteret
fra A til B på den mest effektive, sikre og energibesparende måde.
Du vil typisk lave opgaver som fx at indhente tilbud om transport og
beregne lager, logistik- og transportomkostninger.
Arbejdet omfatter oftest, at du kommer i berøring med både
indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere.
Typiske arbejdsopgaver er bl.a.:
•
•
•
•

Planlægning af flow for varer og services
Lagerstyring, økonomi og logistik i engros-, detail- eller
produktionsvirksomheder
Planlægning og kontrol af lagerbeholdning
Kundeekspedition, prisudregning og fakturering

Specialet er noget for dig, hvis du kan lide:
• at arbejde med planlægning og organisering
• at have ansvar og en central rolle i kundeoplevelsen og
værdiskabelsen
• at arbejde med sammenhængende og komplekse opgaver
• at arbejde løsningsorienteret, og har interesse for sprog og kultur
• at arbejde i et internationale miljø, hvor der sker meget

FREMTIDSMULIGHEDER
Logistikassistenter vil typisk finde arbejde
i transportvirksomheder, produktionsvirksomheder eller handelsvirksomheder, hvor
der arbejdes med transport og lagerstyring.

SÅDAN BLIVER DU LOGISTIKASSISTENT
Handelsuddannelsen med speciale Logistikassistent varer op til to år
efter grundforløbet, hvoraf hovedparten af uddannelsen foregår i den
virksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale/elevkontrakt med.
I løbet af uddannelsen er du på skoleophold. Antallet af skoleuger
afhænger af det antal valgfag du og din arbejdsgiver vælger.

EUX BUSINESS

EUD BUSINESS

GRUNDFORLØB 1 & 2

GRUNDFORLØB 1 & 2

FAGRETNING
UDDANNELSESRETNING

1 år

FAGRETNING
UDDANNELSESRETNING

1 år

STUDIEÅRET

2 år

HANDELSUDDANNELSEN
ELEVPLADS/HOVEDFORLØB

Antal skoleuger i løbet af elevtiden:
Under 25 år

25 år og derover

4

4

Valgfag*

3-7

2-6

Fagprøve

1

1

Obligatoriske fag

OPTAGELSESKRAV
For at kunne starte på Logistikassistent kræves det at:
1. du har afsluttet Grundforløb 2 på
EUD eller EUX Business eller du
har afsluttet STX, HTX, HF eller
EUX (teknisk) plus et 5 ugers EUSforløb.
2. du har en uddannelsesaftale/
elevkontrakt med en virksomhed.
TILMELDING
Din arbejdsgiver tilmelder dig
uddannelsen, når i har udarbejdet en
uddannelsesaftale/elevkontrakt.
STED
Skoleundervisningen foregår på
U/NORD / Lyngby Handelsskole
Lundtoftevej 93
2800 Lyngby
KONTAKT
Sanne Terkelsen
Uddannelsessekretær
st@unord.dk
88 52 63 33

* Mulighed for yderligere 0-4 ugers valgfrie fag som erhvervsrettet påbygning.

Obligatoriske fag
• Logistik (1 uge)
• Logistikanalyse (3 uger)
Valgfag
• Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden (1 uge)
• Digitale markedsvilkår / E-handel (1 uge)
• Indkøb (1 uge)
• Innovative arbejdsprocesser og projekter (1 uge)
• International handel (1 uge)
• Præsentation og formidling (1 uge)
• Salg (1 uge)
• Skriftlig fremstilling (1 uge)

unord.dk/handelsuddannelsen

