Transport Management- ESLog
DUUR
GROEP

5 dagdelen

EXAMEN

5 - 15 deelnemers

Voor deze module kan een Europees erkend certificaat
worden behaald, door landelijk examen te doen. Het
landelijk examen wordt afgenomen op de leslocatie in
Almelo, door VLM Stichting Logistieke Examens (sLe), onder
toezicht van het European Logistics Association (ELA).

In deze ESLog-module ligt het accent op de ontwikkeling
van inzicht en toepassingsvaardigheden van vakgerichte
kennis. Daarmee zijn deelnemers in staat om vaktechnisch
een effectief en efficiënt werkende transportorganisatie te
organiseren en in te richten. De module is sterk gericht op
de toepassing van nieuwe kennis en inzichten binnen de
werkomgeving met ruime aandacht voor de ontwikkeling
van vaardigheden op het vlak van analyse en synthese door
uitwerken van actuele praktijkcases.

DOELGROEP

•

•
•

INHOUD

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Wanneer u als werkgever wilt investeren in uw
medewerkers door middel van branchegerichte scholing,
dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor subsidie.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

VERVOLG

Distributie in de logistieke keten
Het distributieconcept
Markt, capaciteitsvraag en servicecriteria
Transportuitrusting en IT-ondersteuning
Transportwetgeving
Ontwikkeling van toegevoegde waarde
Trade-off’s in het distributieproces
Kostenanalyse en budgettering
Transportbeheer en prestatiemeting
Integrale transportbeheersing

RESULTAAT
Deelnemers doen waardevolle kennis op over de
samenhang en toepassing van kennis en inzichten die
betrekking hebben op het organiseren, inrichten en
beheersen van een effectief en efficiënt werkende
transportorganisatie.

Voor een officieel erkend ESLog-diploma moeten minimaal
zes deelmodules positief worden afgesloten met een
landelijk examen. Drie modules zijn verplichte onderdelen
voor ESLog en de verdere modules zijn vrij in te vullen.
Vaststaande modules:
•
Basic Supply Chain Concepts
•
Core Management Skills
•
Supply Chain Flows & Networks
Keuzemodules:
•
Warehouse Management
•
Inventory Management
•
Transport Management
•
Production Planning
•
Sourcing & Procurement
Door deze opzet kunnen alle deelnemers hun ESLogopleiding voor een groot deel naar wens samenstellen en
de nodige tijd nemen om het volledige diploma te behalen.

CONTACT
Meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Wij staan u graag te woord!
Bel ons op (0546) 80 97 77 of stuur een e-mail naar info@agere.nl.
Bezoekadres:
Postadres:

€ 1.800,- voor de gehele module, inclusief digitale
syllabus en arrangementskosten en exclusief
studieboek.
€ 285,- voor het landelijke examen (2 dagdelen).
€ 350,- voor de examentraining (optioneel).

De vermelde prijzen zijn exclusief, of vrijgesteld van BTW.

ESLog sluit perfect aan op mbo 4 werk- en denkniveau met
relevante praktijkervaring. Voorraadbeheerders,
magazijnchefs, productieplanners, transportplanners,
medewerkers customer service, inkopers, logistiek
managers en andere logistieke professionals, kunnen zich
met deze opleiding verder bekwamen in hun vakgebied.
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KOSTEN

De Sumpel 4-6
Postbus 856

7606 JJ Almelo
7600 AW Almelo

Transport Management- ESLog
Iedere behaalde deelmodule levert een Europees erkend
certificaat op en deze is onbeperkt geldig. Zelfs het volgen
van een enkele module is dus een prima optie.

CONTACT
Meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Wij staan u graag te woord!
Bel ons op (0546) 80 97 77 of stuur een e-mail naar info@agere.nl.
Bezoekadres:
Postadres:

De Sumpel 4-6
Postbus 856

7606 JJ Almelo
7600 AW Almelo

