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•Technik logistyk  

•Technik handlowiec 

•Technik żywienia i usług 
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Logistyk to obecnie bardzo poszukiwany i dobrze zarabiający specjalista, który 

może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, 

handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, czy 

też w jednostkach samorządu terytorialnego, jako specjalista ds. planowania 

zakupów. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, 

spedytorzy, przedstawiciele handlowi i magazynierzy. Technik logistyk jest 

przygotowany do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem 

przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących          

z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej 

wymiany. Technik logistyk dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta optymalizując koszty dostawy. 

Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, 

wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.  
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Technik   
 

z innowacją menedżersko – biznesową  
  

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych m.in. sprzedaje towary oferowane             

w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej oraz hurtowej, obsługuje nabywców, organizuje 

zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym                      

i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty, przygotowuje  i eksponuje produkty do 

sprzedaży, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy 

wyborze produktu, inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca 

sprzedaży. Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, 

prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów 

towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami 

organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy 

rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.  
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Ponad to do jego zadań należy opracowywanie nowych receptur na potrawy              

i napoje, planowanie i ocenianie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej             

i energetycznej potraw i posiłków. Układa również menu codzienne, 

okolicznościowe i na przyjęcia, stosując nowoczesne trendy zarówno w żywieniu,  

jak i  dekoracji potraw, aranżacji stołów i sal. Miejscem pracy technika żywienia         

i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego.  

Technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach swoich zadań organizuje i prowadzi produkcję          

w zakładach gastronomicznych. Sporządza plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw 

i posiłków. Dokonuje oceny jakości produktów, wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich 

zgodności z przepisami kulinarnymi. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz 

pracę w dziale produkcyjnym. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego oraz obsługuje maszyny             

i urządzenia gastronomiczne.  
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