K/MET/12 operationele magazijnwerkzaamheden
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1. de organisatie van een distributiecentrum/warehouse benoemen. Het gaat
hier om:
− kennis van de organisatie
− bedrijfstypen
− functies en taakverdeling
2. de chauffeur begeleiden naar de losplaats door het geven van aanwijzingen
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3. binnengekomen vracht veilig en snel lossen met behulp van interne
transportmiddelen
4. geloste goederen transporteren naar de opslaglocatie
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5. een kwalitatieve- en kwantitatieve controle uitvoeren aan de hand van een
vrachtbrief en een paklijst, overlegt en rapporteert bij afwijkingen
6. ontvangen goederen inboeken in een (geautomatiseerd) administratief
systeem
7. goederen inslaan en opslaan conform de voorschriften en procedures

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Taak:
o goederen ontvangen en deze inslaan en daarna opslaan
o voorraadbeheer uitvoeren
o goederen verzamelen en deze verzendklaar maken
K/MET/12.1
Deeltaak:
bij ontvangst en inslag, opslag van goederen, het juiste evenwicht vinden tussen
snelheid en kwaliteit.
De kandidaat kan:
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K/MET/12.2
Deeltaak:
bij voorraadbeheer het juiste evenwicht vinden tussen snelheid en
nauwkeurigheid en zich hierbij realiseren dat het maken van fouten nadelige
consequenties heeft.
De kandidaat kan:
1. fysieke voorraad tellen en deze vergelijken met de administratieve voorraad.
Bij afwijkingen de juiste procedures volgen
2. goederen op status controleren, afwijkende goederen behandelen en
eventueel afschrijven. Bij afwijkingen handelend optreden
3. inkomende en uitgaande goederen volgens voorschrift inboeken in
voorraadsystemen
K/MET/12.3
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Deeltaak:
bij het verzamelen en verzenden van goederen risico’s van derving voorkomen.
De kandidaat kan:
1. goederen en orders verzamelen aan de hand van (digitale) documenten.
Tijdens het verzamelen controle op: juiste artikelcoderingen, staat van
goederen zoals: kwaliteit, kwantiteit, houdbaarheidsdatum en
beschadigingen

x

x

2. VAL/VAS activiteiten, handelingen en bewerkingen uitvoeren op producten
zoals productinformatie, etiketten, stickers en beschermingen
3. goederen verplaatsen naar een verzendlocatie
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4. zendingen conform voorschriften verwerken in een administratie
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
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