BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER
Logistiek verantwoordelijke
magazijn
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.

Globaal

1.1 TITEL
Logistiek verantwoordelijke magazijn
Deze benaming komt voor in de Competent fiche "N130301 Expertise logistieke site".

1.2 DEFINITIE
Het organiseren, controleren, coördineren en optimaliseren van alle of een gedeelte van de
logistieke activiteiten (ontvangst, opslag, voorbereiding van orders, bevoorrading, behandeling Value Added Logistics,...) voor interne of externe klant(en) hierbij rekening houdend met eisen
(timing, kwaliteit, kostprijs, duurzaamheid, veiligheid, hygiëne,...), teneinde de uitvoering van de
logistieke strategie van de afdeling/de organisatie/het bedrijf te garanderen.

1.3 EXTRA UITLEG
De beroepsbeoefenaar houdt de vinger aan de pols in elk onderdeel van de goederenstroom binnen
de opslagplaats(en). Door te anticiperen zorg hij ervoor dat de puzzel klopt. Alle ad hoc problemen
die ontstaan op de werkvloer lost hij op: te late levering, ontbrekende of verkeerde producten,
pickingfouten, bezettingsproblemen,… Kortom, hij is de operationele verantwoordelijke voor alle
logistieke bewegingen in het magazijn. Daarnaast is het ook zijn taak om te streven naar een
kostenefficiënte werking. Hij doet dit door te zoeken naar het verbeteren van processen om zo de
dagelijkse service en kwaliteit voor de klanten te verbeteren.

1.4 SECTOREN


Bouw
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Chemie en Petroleum
Distributie
Gas en elektriciteit
Houtnijverheid
Kleding- en textielindustrie
Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij
Media, drukkerij- en uitgeverijsector
Metaalindustrie
Papier- en kartonsector
Steen- en glasindustrie
Vervoer, transport en logistiek (PC226 Internationale handel, vervoer en logistiek)
Voedingsindustrie

1.5 BETROKKEN (ARBEIDSMARKT)ACTOREN

Hoofdindieners
1.6 REFERENTIEKADER

Gehanteerde referentiekaders



Competent-fiche (SERV): N130301 Expertise logistieke site, 14 november 2013
Beroeps(competentie)profiel: Logistiek manager 3.1 (Cevora)

Relatie tot het referentiekader
Alles basisactiviteiten uit de Competent-fiche N130301 Expertise logistieke site werden inhoudelijk
meegenomen in dit beroepskwalificatiedossier. De basisactiviteiten werden wel aangepast aan de
realiteit van het beroep (o.a. qua terminologie). Sommige verwante basisactiviteiten uit de
Competent-fiche werden in dit beroepskwalificatiedossier samengenomen.
- De basisactiviteit ‘De ontvangst van bestellingen controleren. De behandelingsvolgorde bepalen.
(N130301 Id949)’ werd geherformuleerd naar ‘Legt de algemene behandelingsvolgorde vast
(N130301 Id949-c)’.
- De basisactiviteit ‘De activiteit van de heftruckchauffeurs, voorbereiders van orders, ..., plannen
volgens de behandelingsvolgorde van de orders (N130301 Id16470)’ werd geherformuleerd naar
‘Bepaalt de verantwoordelijkheden van medewerkers/teams volgens de behandelingsvolgorde van
de orders (N130301 Id16470-c)’
- De basisactiviteiten ‘De verdeling van de opslagplaatsen op de site organiseren en het beheer
opvolgen (N130301 Id16359)’ en ‘De logistieke activiteiten bij ontvangst, verzending en levering
coördineren en controleren (N130301 Id2301)’ worden geherformuleerd naar ‘Volgt het beheer op
van en bewaakt de efficiëntie van de verdeling van goederen/producten over de opslagplaatsen en
grijpt indien nodig proactief of corrigerend in (N130301 Id16359-c)’.
- De basisactiviteit ‘Het beheer van product-, goederen- of grondstofvoorraden organiseren of
controleren (codering, rotatie, ...) (N130301 Id16393)’ werd niet weerhouden vermits de inhoud van
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deze activiteit opgenomen is bij de activiteit ‘Volgt het beheer op van en bewaakt de efficiëntie van
de verdeling van goederen/producten over de opslagplaatsen en grijpt indien nodig proactief of
corrigerend in (N130301 Id16359-c)’.
- De basisactiviteit ‘Interne of externe klanten informeren over de behandeling en opvolging van
orders (N130301 Id14098)’ werd niet weerhouden vermits dit de taak is van de commercieel
administratief medewerker.
- De basisactiviteit ‘De opvolggegevens van de activiteiten registreren. Afwijkingen vaststellen
(N130301 Id17299)’ werd niet weerhouden vermits de inhoud van deze activiteit opgenomen is bij
de activiteit ‘Volgt het beheer op van en bewaakt de efficiëntie van de verdeling van
goederen/producten over de opslagplaatsen en grijpt indien nodig proactief of corrigerend in
(N130301 Id16359-c)’.
Het takenpakket van de beroepsbeoefenaar werd aangevuld met specifieke activiteiten uit de
bovengenoemd Competent-fiche en met informatie aangeleverd door de indieners van dit dossier.

2.

Beschrijving van het beroep

2.1 ACTIVITEITEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

1. Legt de algemene behandelingsvolgorde vast
 Analyseert de acties tussen het ontvangen en
behandelen van een order

 Gebruikt geïntegreerde beheerprogramma's Enterprise Resource Planning (ERP)

 Geeft aanwijzingen voor mogelijke
parameters voor de beheerprogramma’s op
basis van interne en externe informatie

 Bepaalt de algemene behandelingsvolgorde
volgens de operationele doelstellingen en de
commerciële strategie (afspraken met
klanten, grote accounts, …) van de
organisatie/het bedrijf met de focus op een
efficiënte/optimale inzet van plaats, arbeid en
middelen

 Omschrijft de werkwijze
 Stelt een planning op
 Reageert adequaat op
onvoorziene/wijzigende omstandigheden

 Volgt bedrijfsinterne procedures bij
problemen of schade
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

2. Bepaalt de verantwoordelijkheden van medewerkers/teams volgens de behandelingsvolgorde van
de orders *

 Maakt de globale personeelsplanning op
 Houdt het overzicht over de inzet van
materialen en hulpmiddelen
(transporthulpmiddelen,
verpakkingsmateriaal, …)

 Volgt de prestaties van medewerkers op en
geeft hierover input aan de leidinggevende

 Houdt het overzicht over de KPI cijfers
(productiviteit, schade,…) van de
medewerkers en geeft deze door aan de
functioneel leidinggevende
* KPI: key performance indicator
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

3. Volgt het beheer op van en bewaakt de efficiëntie van de verdeling van goederen/producten over
de opslagplaatsen en grijpt indien nodig proactief of corrigerend in

 Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking,
rekenblad, ...)

 Gebruikt software voor Warehouse
Management (WMS)

 Bepaalt de omvang en de indeling van de
vakken in het magazijn in overleg met
collega’s

 Houdt rekening met de commerciële
doelstellingen en vigerende wetgeving

 Bewaart het overzicht over de manier waarop
goederen moeten worden opgeslagen
volgens de vigerende wetgeving

 Bewaart het overzicht over de locaties waar
de goederen moeten worden opgeslagen op
basis van criteria (wetgeving, efficiëntie,
veiligheid, FIFO,…)

 Houdt toezicht op de efficiëntie van de
goederen-, documenten- en interne en
externe informatiestromen

 Communiceert met/rapporteert aan de
preventieadviseur, het management of
externe organisaties (brandweer, douane,…),
al dan niet bij afwijkingen

 Reageert adequaat bij afwijkingen of
problemen

 Volgt de kwantitatieve doelstellingen op
(rapport omloopsnelheden, fouten,…)

 Doet voorstellen ter verbetering en
aanpassing van de organisatie van het
magazijn
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

4. Stemt de voorwaarden voor bevoorrading, verwerking en levering op elkaar af
 Houdt gegevens bij over de aanvoer/afvoer,
de kostprijs, de hoeveelheid gestockeerde en
verwerkte/behandelde producten

 Heeft zicht op de kostprijs van het logistieke
systeem

 Plant, organiseert en controleert
voorraadinventarisaties

 Zorgt dat er een zo perfect mogelijke
afstemming is tussen aanvoer en afvoer van
goederen

 Gebruikt software voor enterprise resource
planning (ERP)

 Overlegt met interne en externe relevante
betrokkenen (leveranciers,
productieverantwoordelijke, klanten,…)

 Doet voorstellen ter verbetering van het
magazijn- en voorraadbeheer

5. Volgt interne en externe opmerkingen, klachten en fouten op in samenwerking met andere interne
of externe diensten

 Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking,
rekenblad, ...)

 Onderneemt actie tot het vermijden en
oplossen van opmerkingen, klachten en
fouten

 Communiceert snel en accuraat over
opmerkingen, klachten en fouten aan de
leidinggevende
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

6. Werkt in teamverband
 Communiceert effectief en efficiënt
 Wisselt informatie uit met collega’s en
verantwoordelijken

 Rapporteert aan leidinggevenden
 Werkt efficiënt samen met collega's
 Coacht medewerkers en stuurt ze
operationeel aan

 Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken
op

 Past zich flexibel aan
 Evalueert de eigen werkzaamheden en stuur
bij indien nodig
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

7. Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu
 Herkent en signaleert gevaarlijke situaties,
neemt gepaste maatregelen bij ongelukken
en meldt ongevallen en incidenten volgens
interne procedures

 Past de voorschriften met betrekking tot
veiligheid, netheid, milieu en hygiëne toe

 Werkt ergonomisch
 Controleert de aanwezigheid van en gebruikt
PBM’s en CBM’s volgens de specifieke
voorschriften

 Ziet er op toe dat veiligheids-, milieu- en
hygiënevoorschriften worden gerespecteerd

 Herkent, voorkomt en beschermt tegen
specifieke risico’s zoals gevaarlijke en
schadelijke stoffen, contaminaties, lawaai,
brand en explosies

 Ziet toe op een correct afvalbeheer
8. Levert input (kwalitatief en kwantitatief) aan voor het rapport van de bedrijfsresultaten
 Vraagt gegevens op aan collega's
 Zoekt de nodige gegevens op
 Brengt de gegevens samen volgens de
bedrijfseigen procedures

 Gebruikt (kantoor)software
 Analyseert de gegevens
 Levert de gegevens aan aan de
betrokkene/leidinggevende

 Licht de gegevens toe
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2.2 DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis
-

Basiskennis van sociale wetgeving

-

Kennis van douanereglementering
Kennis van kwaliteitsnormen
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering
Kennis van de organisatie van de logistieke keten
Kennis van de reglementering voor het goederentransport
Kennis van relevante import- en exportreglementering
Kennis van commerciële technieken
Kennis van personeelsbeheer
Kennis van technieken voor het leiden van een team
Kennis van kantoorsoftware
Kennis van bedrijfseigen software van magazijnbeheer
Kennis van minstens twee vreemde talen (Engels, Frans en eventueel Duits)
Kennis van Engels: standaardteksten over logistieke thema’s begrijpen, functionele
gesprekken over logistieke thema’s kunnen voeren, een functionele tekst over logistieke
thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en
gebeurtenissen die optreden op het werk.
Kennis van Frans: standaardteksten over logistieke thema’s begrijpen, functionele
gesprekken over logistieke thema’s kunnen voeren, een functionele tekst over logistieke
thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en
gebeurtenissen die optreden op het werk.
Kennis van Duits: standaardteksten over logistieke thema’s begrijpen, functionele
gesprekken over logistieke thema’s kunnen voeren, een functionele tekst over logistieke
thema’s kunnen opstellen, een beschrijving kunnen geven van ervaringen en
gebeurtenissen die optreden op het werk.
Kennis van efficiënte communicatie
Kennis van klachtenbehandeling
Kennis van omgaan met klanten
Kennis van onderhandelingsmethoden

-

-

-

Grondige kennis van bedrijfseigen voorschriften en procedures over behandeling en
opslag van (specifieke) producten
Grondige kennis van de organisatie van een opslaglocatie
Grondige kennis van magazijn- en voorraadbeheer
Grondige kennis van planningstechnieken

Cognitieve vaardigheden
-

Het kunnen analyseren van de acties tussen het ontvangen en behandelen van een
order
Het kunnen gebruiken van geïntegreerde beheerprogramma's - Enterprise Resource
Planning (ERP)
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-

-

Het kunnen geven van aanwijzingen voor mogelijke parameters voor de
beheerprogramma’s op basis van interne en externe informatie
Het kunnen bepalen van de algemene behandelingsvolgorde volgens de operationele
doelstellingen en de commerciële strategie (afspraken met klanten, grote accounts, …)
van de organisatie/het bedrijf met de focus op een efficiënte/optimale inzet van plaats,
arbeid en middelen
Het kunnen omschrijven van de werkwijze die voortvloeit uit de behandelingsmethode
Het kunnen opmaken van een globale personeelsplanning
Het kunnen opvolgen van de prestaties van medewerkers en hierover input geven aan
de leidinggevende
Het kunnen houden van een overzicht over de inzet van materialen en hulpmiddelen
(transporthulpmiddelen, verpakkingsmateriaal, …)
Het kunnen houden van het overzicht over de KPI cijfers (productiviteit, schade,…) van
de medewerkers en dit bespreken met functioneel leidinggevende van de collega’s
Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
Het kunnen gebruiken van software voor Warehouse Management (WMS)
Het kunnen bepalen van de omvang en de indeling van de vakken in het magazijn in
overleg met collega’s
Het kunnen rekening houden met de commerciële doelstellingen en vigerende
wetgeving
Het kunnen bewaren van het overzicht over de manier waarop goederen moeten
worden opgeslagen volgens de vigerende wetgeving
Het kunnen bewaren van het overzicht over de locaties waar de goederen moeten
worden opgeslagen op basis van criteria (wetgeving, efficiëntie, veiligheid, FIFO,…)
Het kunnen toezicht houden op de efficiëntie van de goederen-, documenten- en
interne en externe informatiestromen
Het kunnen opvolgen van de kwantitatieve doelstellingen (rapport omloopsnelheden,
fouten,…)
Het kunnen bijhouden van gegevens over de aanvoer/afvoer, de kostprijs, de
hoeveelheid gestockeerde en verwerkte/behandelde producten
Het kunnen opvolgen van de kostprijs van het logistieke systeem
Het kunnen plannen, organiseren en controleren van voorraadinventarisaties
Het kunnen zorgen voor een zo perfect mogelijke afstemming tussen aanvoer en afvoer
van goederen
Het kunnen overleggen met interne en externe relevante betrokkenen (leveranciers,
productieverantwoordelijke, klanten,…)
Het kunnen effectief en efficiënt communiceren
Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s en verantwoordelijken
Het kunnen rapporteren aan leidinggevenden
Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's
Het kunnen coachen en operationeel aansturen van medewerkers
Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken
Het zich flexibel kunnen aanpassen
Het kunnen evalueren van de eigen werkzaamheden en indien nodig bijsturen
Het kunnen toepassen van de voorschriften met betrekking tot veiligheid, netheid,
milieu en hygiëne
Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en het gebruiken van PBM’s en CBM’s
volgens de specifieke voorschriften
Het kunnen erop toezien dat veiligheids-, en milieu- en hygiënevoorschriften worden
gerespecteerd
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-

Het kunnen toezien op een correct afvalbeheer
Het kunnen opvragen van gegevens aan collega's
Het kunnen opzoeken van de nodige gegevens
Het samenbrengen van de gegevens volgens de bedrijfseigen procedures
Het kunnen analyseren van gegevens
Het kunnen aanleveren van de gegevens aan de betrokkene/leidinggevende
Het kunnen toelichten van de gegevens

Probleemoplossende vaardigheden
-

Het kunnen adequaat reageren op onvoorziene/wijzigende omstandigheden
Het kunnen volgen van bedrijfsinterne procedures bij problemen of schade
Het kunnen communiceren met/rapporteren aan de preventieadviseur, het
management of externe organisaties (brandweer, douane,…), al dan niet bij afwijkingen
Het kunnen adequaat reageren bij afwijkingen of problemen
Het kunnen doen van voorstellen ter verbetering en aanpassing van de organisatie van
het magazijn
Het kunnen doen van voorstellen ter verbetering van het magazijn- en voorraadbeheer
Het kunnen ondernemen van actie tot het vermijden en oplossen van opmerkingen,
klachten en fouten
Het kunnen snel en accuraat melden van opmerkingen, klachten en fouten aan de
leidinggevende
Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties en gepaste maatregelen
kunnen nemen bij ongelukken
Het kunnen herkennen, voorkomen van en beschermen tegen specifieke risico’s zoals
gevaarlijke en schadelijke stoffen, contaminaties, lawaai, brand en explosies

Motorische vaardigheden
Omgevingscontext
-

-

Het beroep komt voornamelijk voor in grotere bedrijven.
De logistiek verantwoordelijke voert administratief werk uit en voert daarbij
beeldschermwerk uit, wat belastend kan zijn voor de ogen.
Er wordt in een wisselend ploegenstelsel (shiften) gewerkt. Het is mogelijk dat de
logistiek verantwoordelijke tijdens het weekend, op feestdagen of ‘s nachts moet
werken.
De logistiek verantwoordelijke zal geconfronteerd worden met een variërend werkritme.
Piekmomenten geven aanleiding tot een grote werk- en tijdsdruk die
stressbestendigheid vraagt.
Het werk van de logistiek verantwoordelijke (de volgorde van de activiteiten) wordt
bepaald door een logische werkvolgorde. Gekende werkwijzen en procedures dienen
echter flexibel aangewend te worden (prioriteiten stellen,…). Daarnaast moet de
logistiek verantwoordelijke ook frequent inspelen op wisselende
elementen/onverwachte situaties/onvoorziene omstandigheden die een real-time
bijsturing van de planning kunnen vragen.
De logistiek verantwoordelijke komt in contact met interne en externe partners.
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Handelingscontext
-

-

De logistiek verantwoordelijke moet de dienstverlening optimaliseren en de kost
minimaliseren door het gelijktijdig in het oog houden van/rekening te houden met
verschillende elementen: tijdsdruk, gemaakte (dag)afspraken, beschikbaarheid van
middelen en personeel, deadlines, voorschriften, tijdsinschatting van opeenvolgende
taken,… De logistiek verantwoordelijke kan daarbij vlot en foutloos schakelen tussen
verschillende opdrachten.
Het ingeven van gegevens/posities in het systeem en het opmaken van documenten
vraagt een grote zorgvuldigheid.
De logistiek verantwoordelijke moet constant de nodige aandacht, nauwkeurigheid en
precisie aan de dag leggen bij de opmaak en opvolging van de opdrachten die van vele
elementen afhankelijk zijn.
De logistiek verantwoordelijke is flexibel en stressbestendig omdat in de planning vaak
met deadlines rekening gehouden moet worden.
De logistiek verantwoordelijke moet steeds werken binnen het vooropgestelde budget.

Autonomie
Is zelfstandig in
- et vastleggen van een algemene behandelingsvolgorde van de orders, het op elkaar
afstemmen van de voorwaarden voor bevoorrading, verwerking en levering en het
opvolgen van het beheer van de verdeling van goederen/producten over de
opslagplaatsen.
Is gebonden aan
- operationele doelstellingen en de commerciële strategie van de organisatie/het bedrijf
- reglementeringen
- opdrachten (verandering van producten, vragen van klanten,…)
- tijdsschema’s
- vooropgestelde budget
Doet beroep op
- leidinggevende voor het rapporteren over de werkzaamheden en voor controle van het
behalen van de operationele doelstellingen
- collega’s voor het verkrijgen van vereiste informatie

Verantwoordelijkheid
-

Het vastleggen van de algemene behandelingsvolgorde
Het bepalen van de verantwoordelijkheden van medewerkers/teams op basis van de
vastgelegde behandelingsvolgorde
Het opvolgen van het beheer en het bewaken van de efficiëntie van de verdeling van
goederen/producten over de opslagplaatsen en het proactief of corrigerend ingrijpen
indien nodig
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-

Het op elkaar afstemmen van de voorwaarden voor bevoorrading, verwerking en
levering
Het opvolgen van interne en externe opmerkingen, klachten en fouten
Het kunnen werken in teamverband
Het kunnen werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu
Het kunnen aanleveren van input (kwalitatieve en kwantitatieve gegevens) voor het
rapport van de bedrijfsresultaten

2.3 ATTESTEN EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten en voorwaarden
Er zijn geen (wettelijke) attesten of voorwaarden vereist.

3.

Arbeidsmarktrelevantie / maatschappelijke
relevantie

3.1 ARBEIDSMARKTRELEVANTIE

Tewerkstelling
De sector van de internationale handel is voornamelijk opgebouwd uit kleine en middelgrote
ondernemingen met gemiddeld 10 à 15 bedienden.
65,8% van de jobs in de sector goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden zijn terug te
vinden in middelgrote bedrijven tussen 10 en 99 werknemers.
Meer specifieke tewerkstellingsgegevens zijn niet beschikbaar.
- Openstaande vacatures (aantal, spreiding)
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Vacatures
I. Aantal vacatures (in het ‘normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten’ en indien
beschikbaar het aantal vacatures voor uitzendopdrachten) en aandeel in de sector
i. Spreiding over de betrokken sectoren
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ii. Aantal openstaande vacatures (aantal, spreiding, evolutie)
- Openstaande vacatures (aantal, evolutie)
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II. Evolutie van het aantal vacatures (in de tijd)

III. Spreiding van het aantal vacatures per provincie en/of regio

IV. Aantal niet werkende werkzoekenden
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V. Knelpuntberoep i. Zo ja, duiding oorzaak (kwantitatief/kwalitatief)

4.

Samenhang

De logistiek verantwoordelijke magazijn is een administratief beroep met als focus de globale
organisatie van de werkzaamheden rond magazijn- en voorraadbeheer. De magazijnier kan, mits het
verwerven van bijkomende competenties (administratieve en analyse-vaardigheden) doorgroeien
naar het beroep van logistiek verantwoordelijke magazijn. De logistiek assistent (de verbinding
tussen de magazijnier en de logistiek verantwoordelijke magazijn) kan eveneens, mits het verwerven
van bijkomende competenties doorgroeien naar het beroep van logistiek verantwoordelijke
magazijn.
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