Základy logistiky

Rámcový přehled učiva kurzu Základy logistiky:
Standardní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na
množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00.
Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. V průběhu kurzu
je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.
Cílem kurzu je poznat metody uplatňované v logistice, poznat základní principy sledování toku materiálu
a zboží a obecně se vyznat v řízení logistických toků. Účastníci získají znalosti, aby mohli po absolvování
kurzu vykonávat široké spektrum pozic v oblasti obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Současně
získají praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence a vytváření přehledů a budou znát
techniku využívanou pro skladování a její možnosti.
Doporučeným předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost z oblasti
administrativy, základní zkušenosti s prací na PC a standardní komunikační a prezentační dovednosti.
Kurz je určen pracovníkům v účetních společnostech, logistických firmách, skladech, a všude tam, kde pro
svoji práci potřebují znalosti oběhu zboží, materiálu a znalosti s tím související.
Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funkce logistiky ve firmě
Koncepce úzkých míst
Logistika a zásobovací řetězec
Klasifikace zásob a klasifikace zboží
Plán zásobování a hlavní činnost zásobování
Evidence zásob
Funkce logistiky ve výrobní firmě
Řízení výroby a její cíle, výrobní dávky
Výrobní firma v zásobovacím řetězci
Čárové kódy
Odpadové hospodářství
Informační toky v logistice a evidence

Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního charakteru,
které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle schopností
účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz přizpůsobit jejich
konkrétním potřebám.
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