TECHNIK SPEDYTOR
UZYSKASZ KWALIFIKACJE:
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

BĘDZIESZ POTRAFIŁ:
1. Planować procesy transportowe.
2. Organizować procesy transportowe.
3. Kalkulować ceny i dokumentować realizację procesów transportowych.
4. Prowadzić korespondencję i negocjacje.
5. Organizować proces załadunkowy i rozładunkowy.
CZEGO BĘDZIESZ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE
Planować, organizować i monitorować procesy transportowe.
Prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowych.
Prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientem i kontrahentami.
Podstaw działalności spedytora.
Działalności przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego.
Narzędzi spedycji, transportu i logistyki.
Prowadzić negocjacje z kontrahentami .
CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK SPEDYTOR?
Spedytor - specjalista branży TSL ( Transport- spedycja- logistyka) odpowiedzialny jest za
organizację transportu towarów bądź osób:
✗ organizuje przewóz towarów w kraju i za granicą na rachunek zleceniodawcy,
✗ podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z
jej przewozem: ustala szczegóły dotyczące transportu, negocjuje ceny za usługę
oraz rozlicza usługi, poszukuje dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne
wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu
✗ Zajmuje się transportem samochodowym, kolejowym, morskim, wodnym
śródlądowym, lotniczym i intermodalnym.
A CO PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?
Możesz:
• uzyskać tytuł technika spedytora, jeżeli zdasz egzamin zawodowy.
• przystąpić do matury i kontynuować naukę na studiach wyższych,
• podjąć pracę zawodową
• założyć własną firmę

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ TECHNIK SPEDYTOR?
•

Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,

•

Centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych,

•

Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, celnych.

•

Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary

•

Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe,

•

Firmach kurierskich,
DLACZEGO U NAS WARTO SIĘ UCZYĆ?

• Zapewniamy różnorodne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów
oraz bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych,
• Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych prowadzimy w dobrze
wyposażonych pracowniach w sprzęt multimedialny z dostępem do internetu (12
wideprojektorów, 5 tablice multimedialne)
• Stosujemy nowoczesny model kształcenia oparty na technologii komputerowej (5 pracowni
komputerowych, czytelnia multimedialna, łącznie ok, 100 komputerów, laptopów i tabletów)
i informacyjnej realizowany w szczególności na przedmiotach zawodowych.
• Posiadamy bogato wyposażoną biblioteką z czytelnią
• Szkoła posiada radiowęzeł, monitoring, szafki dla uczniów.
• Zapewniamy kształcenie praktyczne w pracowniach szkolnych wyposażonych
w nowoczesny specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu, „wirtualne laboratorium”.
• Miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum organizujemy w nowoczesnych
firmach, urzędach i ośrodkach w Polsce i za granicą.
• Nauka języków obcych i informatyki w grupach max. 15-osobowych
• Realizujemy projekty – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+, Mam zawód - mam pracę
i inne.
• Stypendia dla najlepszych uczniów,
• Posiadamy akredytację OKE do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów,
w których kształcimy.
• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, t.j. operator wózka jezdniowego,
kwalifiakcja wstępna na przewóz rzeczy, obsługi kas fiskalnych itp.

