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Logistiek Medewerker (MBO 2)
Beroepsgericht Leren & Werken
Begeleiding in Maatschappelijke deelname, onderwijs en werk

1. Inleiding
1.1 Tjoiz
Tjoiz BV is een organisatie voor Onderwijs en Jeugdhulp. Wij voeren maatwerktrajecten – Beroepsgericht
Leren & Werken - uit voor jongeren die momenteel niet aan onderwijs en/of werk deelnemen en voor
wie het lastig is om via de reguliere route een diploma te halen en te groeien in een echte baan!
Begeleiding is gericht op maatschappelijke deelname, onderwijs en werk. Het resultaat is een
(start)kwalificatie, betaald werk en persoonlijke groei.
Voor een meerdere logistieke bedrijven in Eindhoven zoeken wij een gemotiveerde jongeren voor
deelname aan Beroepsgericht Leren & Werken tot Logistiek Medewerker. De ondernemingen houden
zich bezig met de opslag en het vervoer van uiteenlopende producten, zowel voor consumenten als
bedrijven.
1.2 Richtlijnen voor selectie


18 tot 27 jaar



DOENER



Gemotiveerd en leerbereid



Flexibel, loyaal en sociaal



Oog voor orde en kwaliteit



Fysiek gezond



Beheersing Nederlandse taal

1.3 Beroepsgericht Leren & Werken
Bij Beroepsgericht Leren & Werken gaan wij uit van jouw achtergrond en leer- en ontwikkelvraag, en de
inhoud van de leerbaan. Leren doe je vooral in de praktijk! We houden rekening met jouw kwaliteiten
en eigenschappen en organiseren een individuele passende leerroute. Je wordt ondersteunt door jouw
leercoach van Tjoiz en de werkbegeleider van de werkgever. Samen zorgen wij ervoor dat je een
diploma haalt en je ontwikkelt tot een goede beroepskracht.

Tjoiz vindt dat iedereen recht heeft op Onderwijs, Werk en Maatschappelijke Deelname, dat is onze missie!
Tjoiz ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling, beroeps- en studiekeuze, het organiseren van een passende leerwerkomgeving en passend onderwijs, deelname aan onderwijs en het groeien in een echte baan!

2. Logistiek Medewerker | Beroepsprofiel
De Logistiek Medewerker werkt in het warehouse/magazijn van een groothandelsbedrijf,
transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere organisatie
binnen de verschillende branches van de handels- en transportsector. De Logistiek Medewerker heeft
vooral uitvoerende taken, waaronder het lossen, controleren, inslaan, inventariseren, verzamelen en
verzend gereedmaken van de goederen.
Het verplaatsen, sorteren, stickeren en ompakken van de goederen zijn andere werkzaamheden die de
Logistiek Medewerker uitvoert. De Logistiek Medewerker werkt meestal met geautomatiseerde
systemen en hij maakt (onder toezicht) gebruik van interne transportmiddelen, zowel handbediend als
gemotoriseerd. Voor een aantal transportmiddelen is een certificaat, diploma of rijbewijs nodig. De
Logistiek Medewerker werkt zelfstandig binnen een team, aangestuurd door de leidinggevende.
Jouw werk


Goederen ontvangen, controleren en opslaan;



Goederen verzamelen en verzendklaar maakt;



Handelingen op producten (VAS) uitvoeren;



Inventariseren van de voorraad;



Eenvoudige administratieve handelingen uitvoeren;



Instructies, procedures en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften opvolgen;



Materialen en middelen effectief en verantwoord gebruiken;



Zelfstandig werken, maar ook goed functioneren binnen een team.

Jouw kwaliteiten
Als Logistiek Medewerker ben je verantwoordelijk voor de taken die je opgedragen krijgt en je weet
prioriteiten te stellen. Jij werkt gestructureerd en precies en je voert de opdrachten conform afspraak
uit. Hij bent fit en je hebt een goede fysieke gesteldheid. Als Logistiek Medewerker ben je klant- en
servicegericht en je hebt oog voor veiligheid, kwaliteit en kosten bij het bereiken van de gewenste
resultaten.

3. Samenvatting Beroepsgericht leer-/werktraject
Arbeidsovereenkomst: na ca 2 maanden
Doel: Deelname aan onderwijs en werk, diploma MBO 2, persoonlijke ontwikkeling
Doorlooptijd: 1 jaar
3.1 Werken Aan Perspectief
Werken Aan Perspectief (WAP) is een inventarisatieprogramma waarin wij aan de hand van een mix
van gesprekken en een arbeidsvoorbereidende periode inzicht krijgen in jouw vaardigheden,
eigenschappen, kwaliteiten, beroepshouding en leerbaarheid in relatie tot de functie Logistiek
Medewerker in dit bedrijf en de beoogde beroepsopleiding. Tevens wordt ingegaan op jouw
achtergrond en situatie. Tijdens WAP wordt vastgesteld wat de aard en inhoud van het beroepsgericht
leren en werken is.
Arbeidsvoorbereidende periode
Je start vrijwel direct met de arbeidsvoorbereidende periode van ongeveer 2 maanden. In deze
periode laat je zien dat juiste beroepshouding hebt, dat je in de basis voldoende vaardig bent om een
Logistiek Medewerker te worden en het leuk vindt om bij dit bedrijf te leren en te werken. Aan de hand
van afgesproken leerdoelen en opdrachten stellen we vast wat je allemaal al kan en weet. Jij voert
zoveel als mogelijk zelfstandig, maar onder toezicht, de werkzaamheden uit. Op basis van de inzichten
wordt in samenwerking met het ROC een passende leerroute georganiseerd.
Voor de arbeidsvoorbereidende periode wordt een praktijkovereenkomst opgesteld. Hierin zijn o.a. de
afspraken en de baangarantie vastgelegd.
3.2 Beroepsgericht Leren & Werken
Je werkt bij de werkgever en je hebt een leer-/arbeidsovereenkomst. Je ontwikkelt je door begeleiding
en opleiding tot een volwaardige beroepskracht. Je volgt de beroepsopleiding tot Logistiek
Medewerker in een BBL variant (MBO 2). Daarnaast volg je interne (product)trainingen en word je
begeleid door een ervaren collega. Voor begeleiding, bijsturing en evaluaties komt de leercoach van
Tjoiz volgens een agenda naar de praktijklocatie. Voor het theoretische component volg je klassikale
bijeenkomsten aan het ROC.
Ook buiten werk en school word je door de leercoach ondersteund. Het resultaat in een diploma, leuke
betaalde baan en persoonlijke groei!

