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Felsőfokú logisztikai menedzser online képzés
A Tanúsítványban szereplő megnevezés: Felsőfokú logisztikai menedzser
A képzésben való részvétel feltétele:

bármilyen felsőfokú végzettség, vagy logisztikai
ügyintéző OKJ-s végzettség, vagy hallgatói
jogviszony a szakterületnek megfelelő felsőfokú
oktatási intézményben, vagy 3 éves logisztikában
eltöltött
szakmai
tapasztalat,
alapfokú
számítástechnikai ismeret
A képzésben való technikai feltétel:
számítógép mikrofonnal webkamerával ( asztali
számítógép, laptop, tablet ) , ZOOM
videókonferencia alkalmazás
A képzés célja: A logisztikai menedzser a gazdasági szervezetekben logisztikai tervezési,
szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat lát el és aktív résztvevőként közreműködik a
vállalaton belüli, valamint a vállalat és a beszerzési/értékesítési piacai közötti integrált anyag(áru-) és információáramlás szervezésében, kapcsolatot tart más vállalati funkciókkal,
közreműködik a vállalati stratégia elkészítésében, információkat biztosít a vezetői
döntésekhez.
A tanfolyam tematikája:
Általános logisztikai ismeretek
Speciális logisztikai ismeretek
 Vállalati logisztikai rendszerek
 Kereskedelmi log. korszerű módszerei
 Logisztika a termelési folyamatban
 Korszerű termékazonosítási rendszerek
 Logisztikai controlling
 E-logisztika
 A logisztikai hatékonyság tényezői
 A logisztikai vezetők kihívásai
 Korszerű raktározás
 A versenyképesség makro- és
 A logisztikai teljesítmények mérése
mikrogazdasági megközelítése
 Minőségbiztosítás a logisztikában
 Területfejlesztés, city logisztika
 Informatika szerepe a logisztikában
 Térinformatikai módszerek
 Szállítmányozási ismeretek
 A log. társadalmi-gazdasági feladatai
 A vám szerepe a logisztikában
 Veszélyes áru logisztikája
 A katonai és polgári log. kapcsolódásai
 Forecast

Tanfolyam helye
Képzés időtartama
Oktatási nap
Képzés díja
Vizsgadíj
Bővebb
információ

ONLINE képzés
2 félév; 100 tanóra; 14 alkalom (szombat)
Kéthetente szombat: 9:00-15:00 ONLINE
100.000,- Ft + ÁFA / félév
30.000,- Ft + ÁFA
MLE Központi Irodája – 1066 Budapest, Teréz krt. 38. 1. em. 124.
Tel.: (1) 484-6414, Fax.: (1) 484-6405
E-mail: oktatas@mle.hu

A tanfolyam vizsgával zárul, melyen a képzés alatt készített szakdolgozatot meg kell
védeni, valamint húzott vizsgakérdésekre válaszolni kell.
MLE céges tagoknak 10% kedvezmény az oktatási díjból, az egyéni tagok az éves tagdíjukat írhatják le!
Egyéni fizetők részére kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk!

