
Technik SPEDYTOR

Zadania:

Organizacja  transportu  oraz  obsługa  klientów  i  kontrahentów: planowanie,  organizowanie
i dokumentowanie procesów transportowych; prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami
i  kontrahentami  krajowymi  oraz  zagranicznymi;  wykonywanie prac  związanych  z  monitorowaniem
przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Warunki pracy:

Praca w  zależności od rodzaju realizowanej usługi indywidualnie lub w małym zespole; w systemie jedno-,
dwu- lub trzyzmianowym. Niestandardowy czas pracy wynika z trwania procesu transportowego w różnych
godzinach w ciągu doby; w pomieszczeniach biurowych i magazynowych; najczęściej w pozycji siedzącej,
a  przez  to  narażony  na  bóle  karku  i  pleców,  choroby  kręgosłupa;  często  pod  presją  czasu;  użytkując
i  obsługując  urządzenia  biurowe  (np.  komputer  z  oprogramowaniem  biurowym  i  specjalistycznym,
wspomagającym  zbieranie  oraz  analizowanie  informacji  potrzebnych  do  prowadzonej  działalności
zawodowej, telefon, ksero, niszczarkę do dokumentów, kalkulator itp.).

Możliwości zatrudnienia:

W firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych; w agencjach obsługi portów lotniczych i morskich; 
w firmach kurierskich; w urzędach pocztowych; w agencjach celnych; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, podzielność uwagi, dobra pamięć, łatwość przerzucania się
z  jednej  czynności  na  drugą,  zdolność  do  przestrzegania  reguł,  przepisów  i  standardów,  rzetelność,
dokładność,  samodzielność,  gotowość  do  tworzenia  i  podtrzymywania  sieci  kontaktów  z  klientami,
gotowość do pracy w szybkim tempie, dbałość o czystość i porządek, zdolność współdziałania i współpracy
w zespole (grupie), rozumowanie logiczne.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności
ul. Warszawska 35, telefon: 32 231-36-12, sekretariat@zsl.gliwice.pl
Strona internetowa szkoły: https://zsl.gliwice.pl/ 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T3 w ZSŁ
Materiał udostępniany przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf 

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" 
ul. Kilińskiego 24a, telefon: 32 231 49 11, sekretariat@zss.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły:   http://zssam-gliwice.pl/     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T7 w ZSS     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://zssam-gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Prezentacja_ZSSAM.pdf     

http://zssam-gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/05/Film_promocyjny_zssam.mp4     

https://zssam-gliwice.pl/2019/02/26/technik-spedytor/

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:

https://zssam-gliwice.pl/2019/02/26/technik-spedytor/
http://zssam-gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/05/Film_promocyjny_zssam.mp4
http://zssam-gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Prezentacja_ZSSAM.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-7-w-zespole-szkol-samochodowych-im-gen-stefana-roweckiego-grota
http://zssam-gliwice.pl/
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/zsl-zawody-2023.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-3-w-zespole-szkol-lacznosci
https://zsl.gliwice.pl/
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