
Technik LOGISTYK
Zadania:

Obsługa magazynów: przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu, monitorowanie
poziomu  i  stanu  zapasów,  obsługiwanie programów  magazynowych,  prowadzenie dokumentacji
magazynowej,  monitorowanie procesów  produkcyjnych  i  dystrybucyjnych.  Organizacja  transportu:
planowanie procesów  transportowych,  organizowanie procesów  transportowych,  dokumentowanie
procesów transportowych.

Warunki pracy:

Praca indywidualnie lub w małym zespole, przeważnie w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Niekiedy
jednak charakter działalności firmy wymaga pracy w systemie wielozmianowym, również w nocy i w dni
ustawowo wolne od pracy. Praca w działach transportu, w pomieszczeniach biurowych, w zależności od
asortymentu  magazynowanych  towarów  lub  wyrobów  w  pomieszczeniach  zamkniętych  (biuro,  hala
magazynowa) lub na  wolnym powietrzu.  W zależności  od asortymentu  magazynowanych towarów lub
wyrobów, w zmiennych warunkach panujących w pomieszczeniach (np. niska, wysoka temperatura, duża
wilgotność itp.), w przypadku pracy na wolnym powietrzu – narażenie na zmienne warunki pogodowe.
Praca w pozycji stojącej (praca w magazynie) lub siedzącej (praca przy komputerze), przenoszenie ciężkich
towarów, a przez to narażenie na urazy, np. kręgosłupa, nóg, rąk itp.

Możliwości zatrudnienia:

Zróżnicowane pod względem wielkości  zatrudnienia firmy, działające w różnych sektorach gospodarki,
takich jak produkcja,  transport,  handel,  usługi,  wojsko,  firmy produkcyjne różnego typu,  w których  są
magazyny,  centra  logistyczne,  składy materiałów  i  towarów,  np.  budowlanych,  węgla,  sklepy,
wypożyczalnie, własna firma.

Predyspozycje  :  

Ogólna wydolność fizyczna, zmysł równowagi,  brak lęku przed wysokością, uzdolnienia organizacyjne,
podzielność uwagi, łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą, odporność emocjonalna i na stres,
zdolność współdziałania, zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów, rzetelność, dokładność,
samodzielność,  samokontrola,  gotowość  do  pracy  w  szybkim  tempie,  gotowość  do  pracy  w  różnych
warunkach środowiskowych (np. chłodnie), dbałość o czystość i porządek, gotowość podporządkowania
się, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.

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 8 im. Cichociemnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych
ul. Sikorskiego 132, telefon: 32 279-66-96, sekretariat@zset.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: https://www.zset.edu.pl/ 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T8 w ZSET 
Materiały udostępnione przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/ulotka_poradnia_zset.pdf     
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Portfolio-artystyczne_ZSE-T-

Gliwice.pdf     

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Portfolio-artystyczne_ZSE-T-Gliwice.pdf
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Portfolio-artystyczne_ZSE-T-Gliwice.pdf
http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/12/ulotka_poradnia_zset.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-8-im-cichociemnych-w-zespole-szkol-ekonomiczno-technicznych
https://www.zset.edu.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/


Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. p  ublikacji:  T. Magnowski   Informator o zawodach szkolnictwa branżowego  , ORE 2020 r. ,  

2. strony   Miasta Gliwice:   https://gliwice.eu/    
3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.
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