Edukacja logistyczna

Edukacja logistyczna, czyli prosto do CEL-u
Przygotowanie pracowników do zastosowania w praktyce naukowych zasad logistyki owocujebardzo szybko poprawà organizacji pracy, zmniejsza
kosztowne zapasy, sprawia, ˝e – do tej
pory – za ciasny magazyn nagle okazuje
si´ wystarczajàcy, transport jeêdzi szybciej i taniej, a co najwa˝niejsze – poprawia si´ poziom obs∏ugi klienta. Aby zobaczyç, jak szkolenia logistyczne wyglàdajà w praktyce, zapytaliÊmy prezesa
Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.
o. w Poznaniu, Ma∏gorzat´ Drewnik.
Redakcja – Od jak dawna zajmujecie
si´ Paƒstwo szkoleniami?
M. Drewnik – Jako Centrum Edukacji
Logistycznej Sp z o. o. od 8 lat, ale
wczeÊniej stanowiliÊmy dzia∏ szkoleƒ
Instytutu Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu (ILiM). Po wydzieleniu nas
ze swoich struktur, Instytut przekaza∏
nam ca∏à sfer´ edukacji, pozostajàc nie
tylko g∏ównym êród∏em wiedzy logistycznej, a tak˝e sprawujàc nad nami
nadzór merytoryczny. Jest zresztà znaczàcym udzia∏owcem naszej Spó∏ki.
R – Jakie formy upowszechniania
wiedzy logistycznej stosujecie Paƒstwo w swojej pracy?
M. D. – G∏ównie sà to szkolenia, ale
zanim o nich troch´ szerzej powiem,
pragn´ zaznaczyç, ˝e wraz z ILiM jesteÊmy za∏o˝ycielami i w∏aÊcicielami
pierwszego w Polsce Policealnego Studium Logistyki i Spedycji oraz pierwszej w kraju Wy˝szej Szko∏y Logistyki
(WSL). Szczególnie WSL cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem, a w ub. r. jej
mury opuÊcili pierwsi absolwenci. Wracajàc do szkoleƒ z logistyki – naszej
g∏ównej us∏ugi oferowanej rynkowi –
posiadamy w swojej ofercie ponad 30
modu∏ów dotyczàcych szeroko rozumianej logistyki. Ich programy stworzono bazujàc na standardach Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego
(ELA). Szkolenia 24 – 35 godzinne cieszà si´ najwi´kszym powodzeniem
wÊród szkoleƒ otwartych. Prowadzimy
tak˝e szkolenia zamkni´te, na konkretne zamówienie firm. Wtedy ich program i czas trwania jest uzale˝niony
od potrzeb danego klienta i dostosowany do jego oczekiwaƒ. W lipcu
i sierpniu br. organizujemy ju˝ kolejny
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raz „Letnià Szko∏´ Logistyki” – jednodniowe szkolenia podajàce w skondensowanej formie wiedz´ logistycznà
z poszczególnych modu∏ów.
R – Które ze szkoleƒ otwartych cieszà
si´ najwi´kszym powodzeniem?
M. D. – Od lat nale˝à do nich: „Zarzàdzanie zapasami”, „Zarzàdzanie logistyczne magazynami”, „Zarzàdzanie
transportem”, „Zarzàdzanie logistyczne przedsi´biorstwem”, „Koszty i efektywnoÊç logistyki” czy „Metody oceny
dostawców”. A ostatnio – „Logistyka
dystrybucji” i „Zarzàdzanie ∏aƒcuchem
dostaw”. Pó∏tora roku temu wprowadziliÊmy prowadzony w formie weekendowej 168-godzinny modu∏ „Zarzàdzanie logistyczne przedsi´biorstwem”,
którego celem jest mo˝liwie najlepsze
przygotowanie uczestników do zdawania egzaminów prowadzàcych do zdobycia europejskiego certyfikatu z logistyki na poziomie JUNIOR, nadawanego
przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne w Brukseli. Jest to cenne potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie logistyka, honorowane we wszystkich
krajach Unii stowarzyszonych z ELA.
R – Ile jest tych egzaminów?
M. D. – Nale˝y zdaç 5 egzaminów,
z czego 3 to egzaminy z modu∏ów technicznych, czwarty egzamin z modu∏u
„Zarzàdzanie logistyczne przedsi´biorstwem”, a piàty to rozmowa z G∏ównym
Oceniajàcym. Szczegó∏y opisano na
www.ilim.poznan.pl.
R – Jak Paƒstwo oceniajà poziom
wiedzy logistycznej pracowników zatrudnionych w polskich przedsi´biorstwach?
M. D. – Có˝, bywa ró˝nie. Choç trzeba przyznaç, ˝e jest coraz lepiej. Szkolimy ok. 1600 osób rocznie. DziÊ
uczestnicy szkoleƒ ˝àdajà od nas wiedzy na poziomie o wiele bardziej zaawansowanym, ni˝ mia∏o to miejsce par´ lat wstecz. Coraz cz´Êciej te˝ widaç
w polskich firmach potrzeb´ zmian, koniecznoÊç wprowadzenia nowoczesnych metod zarzàdzania firmà, stosowanych od dawna w krajach Europy Zachodniej, do których nam najbli˝ej. Firmy, które chcà takie zmiany wprowadziç, mogà liczyç na naszà pomoc. Poczàwszy od okreÊlenia potrzeb szkoleniowych w danej firmie, poprzez reali-

zacj´ szkoleƒ i konsultacji, a skoƒczywszy na pomocy w opracowaniu projektu
zmian i jego wdro˝eniu. Dysponujemy
kompetentnymi i doÊwiadczonymi trenerami, którzy od wielu lat parajà si´ tà
problematykà. Nasze dotychczasowe
poczynania zosta∏y zauwa˝one i nagrodzone nadaniem naszej firmie przez
Uni´ Wielkopolan „Certyfikatu JakoÊci”.
Musz´ powiedzieç, ˝e w dziedzinie
szkoleƒ z logistyki uwa˝amy si´ za leadera na polskim rynku.
R – Macie Paƒstwo jakieÊ doÊwiadczenia w zakresie szkoleƒ z logistyki
dla obcokrajowców?
M. D. – We wspó∏pracy z ILiM i z firmà Eurologistics szkolimy Rosjan, ¸otyszów, Litwinów, Ukraiƒców. Szkolenia
te sà t∏umaczone na j´zyk rosyjski i odbierane przez s∏uchaczy bardzo dobrze,
choç majà oni bardzo wysokie wymagania: oczekujà zawsze podania sposobów i konkretnych narz´dzi logistycznych, pomocnych w logistycznym zarzàdzaniu firmà. Planujemy zintensyfikowaç nasze dzia∏ania marketingowe
w celu zwi´kszenia iloÊci szkoleƒ dla
uczestników z Europy Wschodniej.
R – Czy wprowadziliÊcie mo˝e jakieÊ
nowoÊci?
M. D. – Owszem. Ostatnio, na skutek
obserwacji potrzeb naszych klientów
umieÊciliÊmy w ofercie 4 nowe us∏ugi.
Pierwsza z nich polega na przeprowadzaniu specjalistycznych testów dla
kandydatów na stanowiska logistyczne.
Pozwalajà one zweryfikowaç zarówno
predyspozycje, jak i przygotowanie merytoryczne ka˝dego kandydata. Druga
us∏uga to „wynajem” naszego specjalisty wtedy, gdy trwa poszukiwanie kandydata na stanowisko logistyczne, a sytuacja w firmie wymaga podejmowania
kompetentnych, bie˝àcych decyzji. Jest
to us∏uga okresowa, proponowana do
czasu zatrudnienia poszukiwanego
specjalisty. Trzecià us∏ug´ nazwaliÊmy
„Przyjaciel Domu”. Polega ona na tym,
˝e nasz specjalista jest obecny jako
konsultant w firmie klienta przy podejmowaniu wa˝nych, logistycznych decyzji. Czwarta zaÊ, to rola recenzenta
przy odbiorze prac projektowych z zakresu logistyki, jakie dla naszego klienta wykona∏a firma zewn´trzna.
R – Dzi´kujemy za rozmow´.

