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Logistiek Teamleider Warehouse

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe 
logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te brei-
den met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Logistiek Teamleider de ideale 
start voor een mooie carrière in de logistiek met als voordeel dat deze toegepast kan worden 
binnen elk bedrijf. 

Met de opleiding Logistiek Teamleider Warehouse wordt u voorbereid op een succesvolle carrière als 
logistiek teamleider binnen een warehouse of magazijn. Als logistiek teamleider bent u verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse gang van zaken in een magazijn of in een warehouse. U coördineert de medewer-
kers en zorgt voor een goede afhandeling van logistieke processen, zoals goederenontvangst, opslag, 
ordersamenstelling en voorraadbeheer. Ook ziet u erop toe dat het laden en lossen en het opslaan van 
goederen op de juiste manier gebeurd. Na het behalen van de opleiding Logistiek Teamleider Ware-
house bent u de aangewezen persoon die ervoor zorgt dat het werk in het warehouse goed, veilig en op 
tijd gebeurd.

Doelgroep
De opleiding Logistiek Teamleider Warehouse is voor iedereen die al werkzaam is als teamleider in een wa-
rehouse. Ook is deze opleiding geschikt voor mensen die willen gaan werken in een warehouse als teamlei-
der maar nog geen werkervaring in een magazijn hebben. Daarnaast is de opleiding ook een aanrader voor 
iedereen die vanuit het magazijn een overstap wil maken naar een leidinggevende functie.

Niveau
MBO 3

Vooropleiding
Voor deze opleiding bevelen wij aan om een MAVO/VMBO vooropleiding te hebben gevolgd of een van de 
volgende opleidingen: Logistiek Medewerker Warehouse, Warehouse Medewerker, Logistiek Medewerker 
of Magazijnmedewerker. Van u wordt verwacht dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 2F). 
Lees op onze website meer over het vereiste niveau.

Programma
De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit vier modulen.

Module Inkomende en uitgaande goederenstroom
Als logistiek teamleider bent u in staat door een goede samenwerking de gehele goederenstroom te 
coördineren. U weet hoe de administratieve afhandeling verloopt in het proces orderontvangst – goede-
renontvangst – goederenopslag. U weet welke hulpmiddelen hierbij worden ingezet en waar u op moet 
letten als het gaat om retourgoederen, emballage, (in- en externe) transportmiddelen, derving, onderhoud 
en schoonmaak, (vervoer van) gevaarlijke stoffen en magazijninrichting. U kent bovendien de eisen, regels 
en procedures met betrekking tot o.a. kwaliteit(szorg) en arbo. U herkent knelpunten en kunt de goederen-
stroom zo nodig corrigeren.

Module Orderafhandeling
Een logistiek teamleider weet hoe hij/zij orders afhandelt – ook als er verschillende soorten orders worden 
gebruikt, u kan de orderproductie voorbereiden, orders verzamelen en de orderproductie inplannen. U 
bent bekend met verschillende documentsoorten en draait uw hand niet om voor een goede voorraadin-
ventarisatie. U bent op de hoogte van de eisen, regels en procedures ten aanzien van milieu en hygiëne in 
het magazijn, het verzendklaar maken van goederen, het laden en het uiteindelijke transport ervan.

Module Personeelsbeleid / Personeelsbeheer in de logistiek
Goede logistiek valt of staat met goed (opgeleid) personeel. U kunt de personeelsbehoefte vaststellen, weet 
hoe het personeelsbestand is samengesteld, kent de kengetallen en houd je actief bezig met de werving en 
selectie van personeel. U kent daarom de eisen, regels en procedures met betrekking tot o.a. arbeidsover-
eenkomsten, arbeidsregelgeving, ziekteverzuim, ontslag en loopbaanbegeleiding. U weet hoe het functie-
profiel er uitziet en kent de beoordelingscyclus. U kunt slechtnieuws- en/of probleemgesprekken voeren.
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Module Leidinggeven / Manager transport en logistiek
Een logistiek teamleider kent de aspecten van de organisatie en de organisatiecultuur. U kent de doelstel-
lingen en het beleid van de organisatie. U staat communicatief sterk, zeker als het gaat om conflicthante-
ring. U kan overleg voeren en geeft duidelijk leiding door te motiveren, instrueren, begeleiden, controleren, 
delegeren en plannen.

Tijdens uw opleiding logistiek teamleider warehouse werkt u met een voor u samengestelde lijst, hierop 
kunt u aangeven of u het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Daar wij de samenwerking met het 
bedrijfsleven belangrijk vinden maken wij gebruik van de praktijk. Een werkplek of stageplek is een pré, 
maar geen vereiste voor deze opleiding. 

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. 
Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

U kunt tijdens het examen vragen verwachten die gerelateerd zijn aan onderstaande onderwerpen:
• Ontvangst en inslag van goederen
• Laad- en losplaatsen
• Intern transport en overslag
• Stationair transport
• Orderverzamelen
• Verzenden en verpakkingstechnieken
• Goederenstroombeheer
• Capaciteitsplanning
• Registreren en inventariseren van voorraden
• Operationeel leidinggeven
• Werken met PGS
• Beheer bederfelijke goederen
• Milieuwetgeving
• Verpakkingstechnieken
• Documenten in opslag
• Documenten en vrachtbrieven
• Informatiestroom en technologie in de logistiek
• Administratieve automatisering
• Kwaliteit van diensten
• Werkboek Arbocatalogus

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrijving van het examen via ons kantoor. 

Informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op via tele-
foonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl. Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie
Uw opleiding logistiek teamleider warehouse met goed gevolg afgesloten. Studeer verder en start met de 
opleiding logistiek supervisor warehouse. 

Neem vandaag nog 
contact met ons op!

Klanten Vertellen

https://delaatkenniscentrum.nl/contact/

