Schakelteam Transport & Logistiek

Houd je van aanpakken
en van afwisseling?
Steek je graag je handen
uit de mouwen en ben je
zorgvuldig? Word dan

Jouw baan in
Transport &
Logistiek
Ben je onbekend in de
logistiek en wil je eerst meer
weten?
Orientatiedagen
Meld je dan aan voor de gratis
oriëntatiedagen in maart en april
2022. Dat kan via je contactpersoon
bij UWV of de gemeente.

logistiek medewerker bij
een mooi bedrijf.
Dit is je kans: volg een
opleiding en krijg een
baan in een magazijn of
distributiecentrum.

Zo werkt het
Als logistiek medewerker ga je aan het werk in een
magazijn of distributiecentrum. Je zet producten
klaar, levert ze uit, neemt producten in ontvangst
en zorgt dat alles netjes blijft. Bij sommige bedrijven
voer je ook dingen in in een computer, bij andere
bedrijven help je bij het laden en lossen en rijd je op
een vorkheftruck. Het hangt ervan af waar je werkt.
Maar het zijn altijd bedrijven waarbij goederen moeten worden opgeslagen. En waar jij bij helpt.

Bedrijfsbezoeken
Tijdens de oriëntatiedagen
bezoek je verschillende bedrijven
in Flevoland. Na je aanmelding
kijken we samen welke dag het
beste uitkomt.
Vol=vol
Wacht niet te lang, want vol = vol.
Er zijn maximaal 10 plekken.

Voorschakeltraject
Spreekt het je aan? Start dan met het voorschakeltraject. In vijf weken leer je de basisvaardigheden
voor het werken in de logistiek. Ook kun je je VCA en
heftruck/reachtruckcertiﬁcaat halen en ontvang je
persoonlijke beschermingsmiddelen (denk aan goede
schoenen). Een prima basis om aan het werk te gaan.
Dit traject is gratis. Het traject start in april 2022.

De sectoren Techniek, Transport & Logistiek en Zorg hebben dringend mensen nodig. Maar die zijn moeilijk te vinden.
Om wat aan de personeelstekorten te doen zijn er door het Regionaal Werkbedrijf Flevoland Schakelteams ingesteld.
Deze teams bevorderen en stroomlijnen de onderlinge samenwerking in de Arbeidsmarktregio Flevoland en zorgen met
gerichte wervings-, oriëntatie- en opleidingscampagnes ervoor dat meer mensen in de zogenaamde kraptesectoren aan
de slag kunnen.

Zo haal jij een
MBO-diploma
Wil je verder leren, dan kun je door naar de
BBL-logistiekopleiding niveau 2. Bij deze
opleiding ga je één dag per week naar school,
bij ROC Friese Poort in Emmeloord. De andere
dagen werk je bij een bedrijf in de buurt, voor
minimaal 24 uur per week. Je leert daar allerlei
verschillende werkzaamheden.
Diploma na 1 jaar
Zo doe je ervaring op met het klaarzetten
van goederen, het in ontvangst nemen van
producten en het bijhouden van de voorraad.
Deze opleiding duurt 1 jaar. Na je opleiding

Er zijn maximaal 10 plekken
Dus wacht niet te lang met aanmelden. Ben je na
dit traject enthousiast en heb je de vaardigheden
geleerd? Dan kun je door naar de BBL-logistiekopleiding niveau 2. Liever een andere route? Dan
ga je samen met het Team Logistiek op zoek naar
een passende optie. Dat kan een (andere) baan
zijn, een stage of een werkervaringsplek.

TOEKOMST IN DE
MAAKINDUSTRIE

Is het iets voor jou of wil je meer
weten?
Neem contact op met je eigen contactpersoon van
de gemeente of UWV. Dat kan via:

heb je een diploma niveau 2 en kun je vol aan
de slag bij hetzelfde bedrijf - als jullie dat alle
twee willen.
En belangrijk om te weten: vanaf je eerste
werkdag verdien je je eigen geld.

k.stil@werkcorporatie.nl - 06 10 89 54 19
Werkgeversservicepunt-ﬂevoland@uwv.nl
dewerkplek@dronten.nl - 140321
Info@urkwerkt.info - 0320 80 00 00

Partner van WSP Flevoland

Dit aanbod is voor iedereen uit de gemeente Dronten, Noordoostpolder en Urk die niet
meer naar school gaat.

