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TAAK 1
KENNISMAKENMET HET MAGAZIJNWERK

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je kennis met logistiek
2. schrijf je een motivatie van een sollicitatiebrief
3. maak je een strip over online bestellen.

In deze taak leer je:
1. wat logistiek is
2. welke werkzaamheden in eenmagazijn worden uitgevoerd.

Opdracht 2 Kennismakenmet magazijnwerk
Je maakt kennis met het magazijnwerk.

Bekijk Film Assistent logistiek medewerker.

De film gaat over werken als logistiek medewerker.
a. Wat voor kleding draagt de logistiek medewerker?

b. Welke logistieke vervoersmiddelen zie je in de film?

c. Welke vier taken voert een logistiek medewerker uit als het om goederen gaat?

1.

2.

3.

4.

d. Welke drie eigenschappen heb je nodig als je met transportmiddelen werkt?

1.

2.

3.
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e. Welke werkzaamheden lijken jou interessant om uit te voeren? Leg je antwoord uit.

f. Welke werkzaamheden lijken jou niet leuk om uit te voeren? Leg je antwoord uit.

Opdracht 3 Wat is logistiek?
Lees Tekstbron 89 Wat is logistiek?

a. Wat betekent het woord ‘logistiek’?

b. Waar zie jij logistiek in de praktijk binnen jouw school? Noem drie voorbeelden.

1.

2.

3.

c. Wat hebben logistiek en magazijn met elkaar te maken?

d. Welke manieren van transport zijn er? Geef er vier.

1.

2.

3.

4.

e. Wat zijn goederen?
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Opdracht 4 Werkzaamheden
In de logistiek krijg je te makenmet verschillende werkzaamheden. Bekijk de vacature voor
magazijnmedewerker bij BoomTop.

a. Welke taken heeft de magazijnmedewerker bij BoomTop?

b. Heb je een diploma nodig voor deze functie? Ja / Nee
Zo ja, welk diploma?

c. Wat vindt BoomTop een belangrijk persoonskenmerk voor de medewerker magazijn?
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