Wat na Basis organisatie en logistiek?
Na de opleidingsfase stap je over naar de kwalificatiefase en kies je
uit één van deze afstudeerrichtingen:
Winkelmedewerker
Verpakker
• omgaan met klanten
• controleert bevoorrading en
• maakt artikelen klaar voor verkoop
productverpakking
• volgt voorraad op en vult artikelen aan • stelt pakketten samen
in de winkel
• voorziet etiketten
• onderhoudt de verkoopruimte en
artikelen
Magazijnmedewerker
• kassaverrichting
• ontvangt en controleert goederen
• pickt orders en stelt pakketten samen
Onthaalmedewerker
• onthaalt, ontvangt en neemt afscheid
Bestuurder interne transportmiddelen
van bezoekers
• laadt, lost en verplaatst goederen
• begeleidt en staat bezoeker te woord
• stapelt en ontstapelt goederen op
diverse hoogten
Gedurende deze schooljaren krijg je wekelijks 1 dag praktijkles op verplaatsing.
Hierdoor krijg je de kans om samen met de leerkracht de aangeleerde technieken in te
oefenen op de werkvloer. Daarnaast ga je ook nog een aantal weken zelfstandig op
stage.
Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede kwalificatie en/of een jaar
alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.
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Wat leer je bij Basis organisatie en logistiek?
•
•
•
•
•
•

Contactgegevens
St-Trudostraat 31
3990 Peer-Wijchmaal
011 34 07 12

•
•
•
•
•

je maakt een eenvoudige presentatie
je ontvangt en bedient klanten
je voert een verkoopgesprek
je verricht kassawerk
je prijst en beveiligt artikelen
je onthaalt, ontvangt en neemt afscheid van
bezoekers
je informeert, verwijst of begeleidt bezoekers
je ontvangt, controleert en vult goederen en
producten aan
je werkt met interne transportmiddelen
je stelt pakketten samen
je maakt artikelen verkoopklaar

Is Basis organisatie en logistiek iets voor
jou?
•
•
•
•
•
•

je houdt ervan om mensen te
bedienen
je bent graag creatief bezig
je verpakt graag artikelen
je werkt graag met een team
je werkt graag met een computer
je gaat graag om met klanten en
bezoekers

DAN IS DIT DE JUISTE OPLEIDING
VOOR JOU!

Geïntegreerde Algemene en
Sociale Vorming (GASV)
Tijdens de lessen krijgen de leerlingen
zinvolle thema's aangeboden, maar
ook leuke projecten: samen tegen
pesten, sociale media, vrije tijd...
Extra troeven van GASV OV3
in onze school:
• je eigen smartschoolaccount
• blind leren typen
• uitstappen en activiteiten
• vierdaagse en zeeklassen
• computers in de klas
• betrokken klascoaches
• ...

