Logistiikan perustutkinto - varastonhoitaja
Palvelualat

Logistiikan osaaja taitaa asiakaspalvelun ja tavaran käsittelyn!
Varastonhoitajana hallitset sisälogistiikan työtehtävät, kuten tavaran vastaanoton, tarkastuksen ja hyllytyksen, keräilyn, pakkaamisen ja
lähetyksen. Käytät työssäsi trukkia ja hallitset erilaiset tietojärjestelmät. Toimit myös asiakaspalvelutehtävissä tilausten vastaanotossa ja
luovutuksessa.
Keudassa pääset harjoittelemaan nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla opintojen aikana. Oppilaitoksemme sijainti on loistava, sillä lähistöllä on
paljon alan työpaikkoja, joihin voit työllistyä tutkinnon suoritettuasi.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Paineensietokyky
Asiakaspalvelutaidot
Joustavuus työaikojen ja -olojen suhteen

Työllistyminen
Varastonhoitajana voit työskennellä logistiikkakeskuksessa sekä yritysten, myymälöiden ja verkkokauppojen varastossa, tukkuvarastossa
sekä logistiikkaterminaalissa.

Toteutusvaihtoehdot
Päiväkoulutus | Kerava Sarviniitynkatu | Mäntsälä Lukkarinpolku
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan
opiskelijaksi.
Ilta-monimuotokoulutus | Kerava Sarviniitynkatu
Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja ilta-aikaan (klo 14-20) tapahtuvaa lähiopetusta
oppilaitoksessa neljänä iltana viikossa tiistaista perjantaihin. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut
valitaan opiskelijaksi. Huom! Monimuotototeutus edellyttää alan työpaikkaa opintojen ajaksi.
Oppisopimuskoulutus
Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Hakeutuminen

Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme sinut sähköpostitse. Jos haet olemme sinuun yhteydessä
puhelimitse.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.
Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on keväällä 2022 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Toimipisteiden tutustumispäivät
Järjestämme toimipisteissämme tutkintojen omia tutustumispäiviä. Pääset selaamaan tapahtumia ja ilmoittautumaan niihin PopUp-koulun
kautta (linkit alla).
> Keravan tutustumispäivät
> Mäntsälän tutustumispäivät

Koulutusinfot
Keudan yleisissä koulutusinfoissa saat tietoa Keudan koko koulutustarjonnasta, hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Järjestämme
koulutusinfoja kerran kuussa toimipisteissä ja etänä. Tule kuulemaan ja kysymään!

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(päiväkoulutuksen kesto keskimäärin 2-3 vuotta ja monimuotokoulutuksen kesto keskimäärin 1-1,5 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä
ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutuksessa edellytyksenä on alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Opinto-ohjaajat
Mäntsälä Lukkarinpolku: Eija Toivanen (yhteystiedot alla)
Kerava Sarviniitynkatu: Petra Karvonen (yhteystiedot alla)

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Opiskelijalle tulee kustannuksia oppikirjoista (n. 40 €).

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Työelämään ja jatko-opintoihin liittyvä ohjaus
kulkee punaisena lankana läpi opintojesi aina hakeutumisesta alkaen. Lisäksi me Keudassa haluamme tukea sinua koulutus- ja urapolullasi
myös valmistumisen jälkeen. Valmistuttuasi voit liittyä mukaan Keudan alumnitoimintaan, joka tarjoaa upeita mahdollisuuksia
verkostoitumiseen.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Eija Toivanen
050 321 9155
eija.toivanen@keuda.fi

Opettaja
Jani Järvinen
050 415 0902
jani.jarvinen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Petra Karvonen
050 415 0875
petra.karvonen@keuda.fi

