
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ#2
BASICS & SKILLS ΓΙΑ ΣΖΛΕΧΟ ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΑΠΟΘΉΚΗ

(WAREHOUSE MANAGER & COORDINATOR)

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει τον Διευκυντι, Προϊςτάμενο,
Υπεφκυνο και τα λοιπά ςτελζχθ τθσ Αποκικθσ τον Υπεφκυνο Διανομισ, Υπεφκυνο
Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν, Υπεφκυνο Σχεδιαςμοφ Ηιτθςθσ, Υπεφκυνοσ Μεταφορϊν,
Yπεφκυνουσ Ποιότθτασ ςε Αποκικεσ, ςτθν εφαρμογι των κανόνων ςφγχρονθσ οργάνωςθσ
και λειτουργίασ τθσ Αποκικθσ.

 Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να βελτιϊςουν τισ λειτουργίεσ
τθσ αποκικθσ, να διαχειριςτοφν το απόκεμα, τον εξοπλιςμό, τον χϊρο, το προςωπικό, τουσ
υπεργολάβουσ και τισ παραγγελίεσ των πελατϊν τθσ με αποτελεςματικότερο τρόπο.

 Αφορά επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ
(3PL), εμπορικζσ χονδρικοφ ι λιανικοφ εμπορίου, παραγωγικζσ, μεταφορικοφ, με κάκε
τρόπο ζργου επιχειριςεισ, οι οποίεσ είτε ζχουν inhouse logistics, είτε εκχωροφν μζροσ του
ζργου αυτοφ outsourcing.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να:

 Κατανοιςουν τισ λειτουργίεσ (process) για Ιnbound, warehousing & outbound logistics.
 Κατανοιςουν τισ ροζσ υλικϊν πλθροφοριϊν και εργαηομζνων. 
 Κατανοιςουν τα πρότυπα οργανωτικισ δομισ και κζςεων εργαςίασ, skill matrices & development.
 Σχεδιάςουν και να βελτιϊςετε τθν επικοινωνία με τα λοιπά τμιματα εςωτερικά ι εξωτερικά.
 Προςεγγίςουν ςυςτθμικά τθν λειτουργία αποκικθσ με SOP’σ και τα Συςτιματα ποιότθτασ (ΙSO’s και

διάφορα ιδιωτικά πρωτόκολλα).
 Δθμιουργιςουν ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό αποκικευςθσ, διανομισ και μεταφοράσ και ςε ιδιαίτερα 

προϊόντα (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα).
 Σχεδιάςουν τθν ανάκεςθ διαχείριςθ και ζλεγχο των 3PL Providers κάκε ζργου που εκχωρείται.
 Αξιολογιςουν τισ υποδομζσ H-M, οχθμάτων, ανκρωπίνων πόρων και ΙΤ tools κακϊσ και τισ 

απαιτιςεισ τουσ .
 Αξιολογιςουν τον βακμό εξυπθρζτθςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ πελάτθ με ςχετικά εργαλεία 

μζτρθςθσ.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να: 

 Να κατανοιςουν το μθχανιςμό του Logistics cost analysis.
 Διαχειριςτοφν τα αποκζματα και να παρακολουκιςετε οικονομικά μοντζλα.
 Κατανοιςουν και διαχειριςτουν τα Στοιχεία κόςτουσ λειτουργίασ.
 Κατανοιςουν τα Συςτιματα ERP, MRP, IT tools.
 Αναλφςουν δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ, παραγωγικότθτασ και benchmarking. 
 Να κατανοιςουν τα Συςτιματα διαρκοφσ βελτίωςθσ αποκικθσ.
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 Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ logistics, παραδείγματα,
μελζτεσ περιπτϊςεων με αςκιςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ.

 Δίνονται Εργαλεία ςε μορφι Εφαρμογϊν Excel με μακρο-εντολζσ και γίνεται με χωρίσ ζξτρα
κόςτοσ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ (με τα εργαλεία e-learning) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ( one-to-one)
με υλικό εκπαίδευςθσ και καλζσ πρακτικζσ και πρακτικά tools για 3 μινεσ μετά το κλείςιμο του
ςεμιναρίου.
Ζτςι εξειδικεφονται οι γνϊςεισ με πρακτικζσ εφαρμογζσ .

 Δίνεται επιπλζον θ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για τθν
απόκτθςθ πιςτοποιθμζνου από το ΕΤΔ (Εθνικό φςτημα Διαπίςτευςησ) τθσ ειδικότθτασ
«Στζλεχοσ διαχείριςθσ αποκικθσ (Warehouse Manager & coordinator)» ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.

 Θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γίνεται με αμερολθψία και με τεκμθριωμζνθ επάρκεια, ενϊ
παράλλθλα κακιςτά αναγνωριςμζνο και αποδεκτό το πιςτοποιθτικό ωσ ιςότιμο από τουσ
Εκνικοφσ Φορείσ Διαπίςτευςθσ των χωρϊν-μελϊν τθσ E.A. (European cooperation for
Accreditation).

 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ.
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