
TRANSPORT- EN 
LOGISTIEK 
MEDEWERKER



WAAROM KIEZEN VOOR TRANSPORT- EN 
LOGISTIEK MEDEWERKER BIJ CRESCENDO 
CVO?
• Zin in een uitdaging en veel afwisseling nu en later?

• Zin om andere mensen te leren kennen en samen te werken in een 
gezellige omgeving?

• Zin om jouw talenten te ontwikkelen en deze in te zetten?

• Zin om actief te zijn als bediende in de internationale handel?



WAT MAG JE IN DEZE OPLEIDING 
VERWACHTEN? 

• brede kijk op de sector van Transport en Logistiek

• inzicht in de verzending van goederen in de internationale handel

• bedrijfsbezoeken, vakbeurzen, bezoek aan (lucht-)havens

• extra Frans, Engels en Duits

• stage in het werkveld



HOE ZIET EEN TYPISCHE LES ERUIT? 
• vertrekpunt = actualiteit en voorbeelden uit de praktijk

• inoefenen van nieuwe begrippen, oefeningen op het invullen van 
documenten, kostprijsberekeningen maken… 

• computer = jouw werkomgeving met excel, word, powerpoint

• zelfstandig en samen aan het werk: oefeningen oplossen, een 
opdracht tot een goed einde brengen, een presentatie geven. 



WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST? 

• aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling

• sterke band met de sector waar bedrijven bereid zijn om in jou te 
investeren 

• kennis, vaardigheden en talenten worden gevormd tot troeven 

• je sterktes en zwaktes omvormen naar positieve werkattitude

• coachend lesgeven



WAAR GA JE LES KRIJGEN?
• Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen

• vlakbij het Station Mechelen



WAT KAN JE DOEN MET HET CERTIFICAAT

• certificaat van “Transport- en logistiek medewerker” 
= springplank om snel te kunnen starten in de sector

• certificaat Transport- en logistiek medewerker 
+ certificaat Aanvullende Algemene Vorming 
= Diploma secundair onderwijs



WAAROM IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR 
JOU?
• waaier aan mogelijkheden in diverse activiteiten: 

• chemie tot bouwsector

• pure transportbedrijven

• logistieke bedrijven 

• dienstverlenende bedrijven 

• overheidsbedrijven

• afwisseling troef, geen dag is hetzelfde

• uitdaging en afwisseling



MET WELKE PARTNERS WERKEN WE 
SAMEN?
• LOGOS: vormingsfonds van het paritair comité voor de bedienden uit 

de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226). 
• opleiding 

• tewerkstelling.

• VDAB: traject naar het behalen van diploma secundair onderwijs

• Diverse bedrijven: bedrijfsbezoeken, gastlessen op school, 
stageplaatsen



OVERTUIGD?
SCHRIJF JE HIER IN VOOR EEN INFOMOMENT

OF KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SECRETARIATEN 

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
info.mechelen@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

LESPLAATS DIPLOMA SECUNDAIR
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be
+32 15 43 22 02

https://form.jotformeu.com/92903327193358
mailto:Info.mechelen@crescendo-cvo.be
mailto:info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

