Managementul Depozitării
(Curs perfecţionare)
Prezentare Generală

Suport curs

Odată cu conştientizarea importanţei logisticii pentru o organizaţie competentă, a crescut şi nevoia de dobândire a unor cunoştinţe
aprofundate în domeniu.
Supply Chain Management Center vine în întâmpinarea acestor companii prin organizarea de cursuri de perfecţionare oferite
partenerilor săi. Acestea sunt susţinute de traineri certificaţi, specializaţi în domeniul logisticii, având o solidă pregătire teoretică şi
practică şi fiind direct implicaţi în managementul companiilor de profil.

ŸSlide-uri
ŸMaterialul de curs on-line
ŸAcces la informaţii suplimentare: dicţionar, link-uri utile,

glosar de termeni
ŸFascicule conţinând: reglementări, proceduri de lucru, studii

de caz, exerciţii, chestionare de analiză
Cursurile dezvoltă noţiunile prezente în standardele de competenţă formulate de European Logistic Association – ELA pentru nivelul
Master.
Cursul de faţă se intitulează “Managementul Depozitării”. Acesta prezintă toate funcţiunile specifice problematicii depozitării,
oferind o viziune de ansamblu asupra activităţilor acesteia şi se desfăşoară pe o durata de 60 ore (două luni şi jumătate).

Cui ne adresăm?
Cursul aprofundează conceptele din activitatea de logistică şi
se adresează managerilor care activează în domeniul logisticii
şi al activităţilor adiacente (achiziţii, stocuri, planificare,
depozitare, transport şi distribuţie) cum ar fi:
ŸManageri Logistică / Supply Chain
ŸManageri Transport
ŸManageri Achiziţii
ŸManageri Operaţiuni
ŸManageri Depozit

Tehnici de prezentare
Cursul va combina o serie de tehnici diverse care au ca scop
furnizarea informaţiilor necesare, stimularea gândirii creatoare,
schimbul de idei, dezvoltarea capacităţii de concentrare a
cunoştintelor dobândite şi de elaborare a unui proiect:
ŸPrezentare teoretică
ŸExerciţii aplicative individuale şi pe echipe
ŸDiscuţii
ŸDezbateri
ŸSimulări

Materiale utilizate
ŸSlide-uri
ŸArticole
ŸFormulare de lucru
ŸStudii de caz
ŸExerciţii

Contact
Supply Chain Management Center SRL

Principalele puncte tratate în curs
Sesiunea 1 - Elemente generale şi Operaţiuni în depozit
1.1. Elemente generale
1.2. Activităţi de depozitare
1.3. Tendinţe
Sesiunea 2 - Echipamente
2.1. Echipamente de ridicare şi manipulare
2.2. RFID
2.3. WMS
Sesiunea 3 - Elemente de proiectare
3.1. Docuri
3.2. Sisteme de depozitare

ŸArticole suplimentare

3.3. Proiectarea docurilor
3.4. Optimizarea activităţii de depozitare
Sesiunea 4 - Măsurători şi Indicatori de performanţă
4.1. Performanţa în depozit
4.2. Indicatori de performanţă
4.3. Personalul depozitului
Sesiunea 5 - Aspecte legale. Costuri şi Outsoucing în
depozitare
5.1. Costuri în depozitare
5.2. Outsoucing în depozitare

Rezultate obţinute
Creşterea capacităţii participanţilor de a aplica în practică noţiunile învăţate. Deţinerea unor instrumente de gestionare,
evaluare şi control a activităţii. Parcurgerea unui prim pas către dobândirea de competenţe utile pentru certificarea ELA.

Str. G-ral Alexandru Radovici, nr. 16, Et 5, Sector 2, Bucureşti
Telefon/Fax: +40-21.410.60.61; Mobil: +40-752.248.980
E-mail: sales@supply-chain.ro
Web: www.supply-chain.ro

Vă urăm succes şi aşteptăm
cu plăcere cazuri de succes
prin abordări noi!

Adriana Pălăşan
Managing Partner
SCMC

