Maahanmuuttajille suunnattu koulutus (MAO)
Logistiikan perustutkinnon osaan valmistava koulutus
Voit toimia

VARASTONHOITAJANA
Varastonhoitajan työtehtävät
Varastonhoitaja toimii asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa varastoympäristöissä.
Työpaikkoja ovat mm. kaupan alan yritysten, tehtaiden, tukkuliikkeiden ja
kuljetusliikkeiden varastot.
Tehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräilyä ja
pakkaamista sekä autojen kuormausta, tavaran lähettämistä ja luovutusta.
Varastonhoitaja vastaa myös varaston asiakirjoista, inventoinneista ja
varastosaldon seurannasta. Hän vastaa usein myös varaston hankinnoista ja
tilinpidosta.
Työn vaatimukset
Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, kykyä organisoida,
itsenäistä työskentelyotetta, asiakaspalvelu- sekä yhteistyötaitoja.
Tietotekniikan hallinta ehdoton edellytys. Työssä vaaditaan lisäksi
huolellisuutta ja vastuullisuutta joskus kiireisessäkin ympäristössä.

Pääsyvaatimukset
• Ikä 18 vuotta

Hae koulutukseen www.tts.fi
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Kysy lisätietoja koulutuksesta ja hakeutumisesta!
Opintosihteeri Heli Brandes
heli.brandes@tts.fi, 050 3879 559

Warehouse manager, part of the Vocational Qualification
in Logistics
Education for adult immigrants
Preparatory training for part of the Vocational Qualification
in Logistics

WAREHOUSE MANAGER
Tasks of a warehouse manager
Warehouse managers serve customers in different kinds of warehouses. A typical
workplace is a warehouse of a retail company, a factory or a logistics company.
Tasks mainly consist of receiving, storing, collecting and packing of goods as well
as loading trucks and vans, and shipping and handing over goods.
Warehouse managers are also responsible for filling in the needed documents
as well as for the inventory and availability of goods. Warehouse managers usually take care of purchases and accountancy.
Skills needed for the work
Warehouse managers need to have a basic knowledge of logistics as well as the
ability to organise things, work independently, co-operate and serve customers.
Warehouse managers need to have excellent computer skills. They also need to
be careful and responsible at all times, although schedules might sometimes be
tight. Finnish language skills need to be sufficient
You can apply for the training, if:
• you are 18 years of age
To apply, please go to www.tts.fi
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For more information,
please contact:
Study Secretary Heli Brandes
Tel. 050 3879 559,
email: heli.brandes@tts.fi

