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Kijk voor actuele startmomenten op
www.capabel.nl/opleidingen

Kennismakingsopdracht

Leer hoe je goederenstromen zo 
efficiënt mogelijk laat verlopen.

Logistiek & Techniek
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WAT LEER JE?

Je leert hoe je de ontvangst en opslag van goederen en 

producten kunt coördineren. Je leert verstandige keuzes 

te maken in voorraadbeheer. Door je productkennis 

weet je welke producten op welke plek kunnen worden 

opgeslagen. Je leert leiding te geven aan collega’s. En je 

leert hoe je de administratie voert.

WAAR GA JE WERKEN?

Je kunt gaan werken in een magazijn of 

distributiecentrum bij bedrijven op het gebied van 

groothandel, transport, logistiek, distributie of 

productie.

TAKEN VAN DE TEAMLEIDER LOGISTIEK
•  Je plant de werkzaamheden en verdeelt de taken

•  Je geeft leiding aan collega’s

•  Je plant en organiseert de ontvangst en verzending 

van goederen en producten

•  Je overlegt met collega-teamleiders en doet verbeter-

voorstellen

•  Je adviseert over het voorraadbeheer

•  Als het nodig is, help je mee met ontvangst en ver-

zending van goederen en producten.

r

Werken als Logistiek Teamleider
Kennismakingsopdracht

Zonder logistiek staat alles stil. Als logistiek teamleider regel je dat goederentransport zonder problemen 

plaatsvindt. Zo komen goederen op de juiste plek op het juiste moment.

Als logistiek teamleider ben je meewerkend voorman van een team. In het magazijn voert het team dagelijks veel 

verschillende taken uit; jij bent verantwoordelijk voor het goed verlopen hiervan. Je begeleidt je teamleden en je 

stuurt ze aan. Hierbij heb je inzicht nodig in de taken en verantwoordelijkheden van een teamleider.
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Het logistieke proces
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OPDRACHTEN
1 De stappen bij het verzamelen van een order

Knip de stroken los en leg in de goede volgorde.

2. De route bij orders verzamelen

Voorbeeld:

Twintig rekken zijn in gangen geplaatst. Producten 

kunnen van één kant uit een rek worden gepakt. Elk rek 

heeft 7 locaties met producten. Een medewerker kan 

via de gang aan de voorkant, in het midden en aan de 

achterkant naar de volgende gang lopen. In een gang zijn 

producten zowel aan de linker, als rechterkant opgesla-

gen. Een zwart ingekleurde locatie geeft aan dat op die 

plek een product moet worden verzameld. De medew-

erker start en eindigt een route op dezelfde plek. De 

rood ingekleurde route laat zien in welke volgorde de 

medewerker de verschillende locaties bezoekt waar de 

producten liggen die moeten worden verzameld. 

Wat is de kortste route?

Welke route kun je het beste lopen om alle producten te 

verzamelen? Hoe zorg je ervoor dat je zo weinig mogelijk 

hoeft te lopen? Je begint en eindigt op het opgegeven 

punt (depot) en bezoekt alle zwarte blokjes minimaal 

1 keer. Je kunt vooraan, in het midden en achterin van 

gang wisselen. 

Teken de route.

Presenteer de route. Wat is de beste route?

Je pakt het aantal goederen dat op je lijst staat

Je bevestigt dat je de goederen hebt gepakt door aan te vinken of aan te klikken

Je zet de goederen op je intern transportmiddel

Je gaat naar de eerste picklocatie

Je controleert of het de juiste locatie is

Je zet je transportmiddel bij de locatie neer

Je controleert of het de juiste goederen zijn
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Voor de docent
1 De stappen bij het verzamelen van een order

Je pakt het aantal goederen dat op je lijst staat

Je bevestigt dat je de goederen hebt gepakt door aan te vinken of aan te klikken

Je zet de goederen op je intern transportmiddel

Je gaat naar de eerste picklocatie

Je controleert of het de juiste locatie is

Je zet je transportmiddel bij de locatie neer

Je controleert of het de juiste goederen zijn
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