ZAWÓD –TECHNIK SPEDYTOR-CZTEROLETNIE TECHNIKUM

Dlaczego warto być spedytorem?
Technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością,
dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, a zwłaszcza, po wejściu Polski do
Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę
negocjacji w spedycji, z marketingiem, zarządzeniem działalnością spedycyjną, przewozami
międzynarodowymi itp. Wybór tego zawodu to wybór sukcesu!
Kim jest spedytor?
Jest to osoba która organizuje transport samochodowy, lotniczy, kolejowy, zajmuje się
wypełnianiem dokumentów przewozowych, zleceń i instrukcji przewozowych. Odpowiada za
sporządzanie umów z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku ,sprawuje
nadzór nad prawidłowym przebiegiem transportu. Technik spedytor może pracować
w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych,
przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych. Prowadzi
rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z
zagranicy lub wywożonych z kraju.
Warunki pracy:

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy
techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami i śledzi
transport danej przesyłki.
Możliwość zatrudnienia:
Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie
m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu
kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży
spedycyjno- transportowej. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych
pracowników.
Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:
1. specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
3. sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
2. spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
4. referent spedycyjny,
5. kierownik punktu ładunkowego,
6. dyspozytor ładunkowy,
7. organizator przewozów,
8. taksator,
9. specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji
W trakcie nauki w technikum uczeń będzie zdawał zewnętrzne egzaminy potwierdzające

kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje
zawodowe:
1. Organizacja i nadzorowanie transportu
2. Obsługa klientów i kontrahentów
Technik spedytor może podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na
kierunkach: logistyka oraz transport.

