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Toelichting
Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan.

(betekent dat het werkproces niet uitvoerbaar is.)
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Erkend tot en met 16-09-2020
Informatie opgehaald op: 03-07-2018
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Uw opleidingsmogelijkheden Status Van
Transport scheepvaart logistiek
Chauffeur wegvervoer Erkend 12-02-2012
Laden en lossen van goederen
• Beoordeelt de staat van en de hoeveelheid lading
• Laadt en lost de lading
• Verdeelt de lading en zet de lading vast
• Handelt bij incidenten

Vervoeren van goederen
• Manoeuvreert de vrachtauto
• Neemt professioneel deel aan het verkeer
• Koppelt samenstellen van voertuigen aan en af
• Handelt bij ongevallen onderweg

Voorbereiden en afhandelen van een rit
• Maakt een routeplan
• Voert dagelijkse controle uit en voert eventuele reparaties uit
• Draagt zorg voor documenten

Logistiek medewerker Erkend 07-11-2016
Goederen/producten ontvangen en opslaan
• Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
• Ontvangt en controleert goederen/producten
• Slaat goederen/producten op
• Voert goederen/producten in het systeem in

Orders verzamelen
• Bereidt het verzamelen van orders voor
• Verzamelt orders
• Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
• Rondt het verzamelen van orders af

Goederen/producten verzenden
• Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
• Controleert te verzenden goederen /producten
• Maakt goederen/producten verzendklaar
• Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af

Logistiek teamleider Erkend 16-09-2016
Goederen/producten ontvangen en opslaan
• Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
• Ontvangt en controleert goederen/producten
• Slaat goederen/producten op
• Voert goederen/producten in het systeem in

Orders verzamelen
• Bereidt het verzamelen van orders voor
• Verzamelt orders
• Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
• Rondt het verzamelen van orders af

Goederen/producten verzenden
• Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
• Controleert te verzenden goederen /producten
• Maakt goederen/producten verzendklaar
• Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af

Coördineert logistieke werkzaamheden
• Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk
• Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team
• Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn
• Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer
• Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer
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Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
• Voert overleg met collega-teamleiders
• Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen
• Organiseert werkoverleg met het team

Manager Transport en Logistiek Erkend 12-02-2012
Stuurt het logistieke proces aan
• Maakt een planning
• Draagt zorg voor documenten en documentenbeheer
• Geeft richting aan het operationele logistieke proces
• Controleert afwijkende ladingen en draagt zorg voor de afhandeling
• Handelt onregelmatigheden af

Voert Managementtaken uit
• Doet verbetervoorstellen
• Begeleidt medewerkers
• Levert managementinformatie

Organiseert processen in de opslag- en transport omgeving
• Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes
• Beoordeelt samenstelling transport- en opslagmaterieel en verzorgt (veiligheids-) tech. beheer
• Organiseert de in- op- en uitslag
• Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel
• Calculeert kosten en prijzen
• Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

Voert personeelsbeleid
• Voert intern formele gesprekken
• Bepaalt de personeelsbehoefte en bereidt wervings- en selectie activiteiten voor

Verricht commerciële activiteiten
• Voert relatiebeheer
• Werkt vragen van een klant uit in een voorstel

Planner wegtransport Erkend 12-02-2012
Plant wegtransporten
• Zet transportaanvragen om in voorstellen
• Treedt op als adviseur bij het afsluiten van (toekomstige) transportopdrachten
• Zorgt voor een aanvullende/aansluitende lading voor het transport
• Ontwerpt een transportplanning
• Stuurt chauffeurs aan
• Verzorgt documenten rondom transporten

Begeleidt wegtransporten en handelt ze administratief af
• Bewaakt op afstand transporten
• Past de transportplanning aan de omstandigheden aan
• Verzorgt de administratieve afwikkeling van transportopdrachten
• Analyseert de transportplanning


