
Word jij 
de Mondriaan 
van logistiek?
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Opleidings
richtingen
▪ Logistiek 

niveau 2. 3 en 4

Als je werkt in de logistieke sector 
moet je goed kunnen plannen 
en organiseren, want je bent 
betrokken bij het volledige proces; 
van het inkopen van grondstoffen 
tot en met de distributie van 
afgewerkte producten bij de klant, 
zowel binnen Nederland als in 
de rest van Europa. Daar komt 
veel bij kijken: het vervoer per 
vrachtwagen, schip of vliegtuig en 

de tijdelijke opslag van goederen in 
gigantische magazijnen. 

Zie jij dat wel zitten? Je kunt in 
de logistiek verschillende kanten 
op, zowel ondersteunend als op 
organisatorisch- en beleidsmatig 
niveau. Een opleiding in de logistiek 
betekent in deze veranderende 
tijden een kans op een afwisselende 
en uitdagende baan. 

Er zit beweging in logistiek 
Geen sector is zo dynamisch als de logistiek. In deze sector draait 
het uiteindelijk om producten en krijg je te maken met de complete 
goederenstroom. Logistiek is meer dan alleen het transport van de ene 
naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken 
bij het bewerken, opslaan, vervoeren tot het bezorgen van producten, 
zowel online als offline. Of je nu bij een webshop, winkel, groothandel of 
bij een distributiebedrijf wilt werken, als jij van aanpakken houdt, dan zit 
je goed in deze sector. 

Wist je dat… 
onze school nauw samenwerkt met bedrijven in de regio? 
Logistiek is overal, van de winkel op de hoek, webwinkels op internet 
tot aan de grote magazijnen en de winkelcentra aan de rand van de 
stad. Je kunt tijdens je stage ontdekken wat bij jou past.
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School voor Retail en Logistiek Delft 
Brasserskade 1 
2612 CA  Delft 

088 666 3635 
retail.logistiek@rocmondriaan.nl 

Reda

Alles wat je in de 
supermarkt kunt 
kopen, komt hier 
vandaan.

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/reda

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?

rocmondriaan.nl/logistiek

20
21

/2
02

2 
V1

Open Dagen
▪ DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 9 MAART 2021 15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen


