
www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Wydanie specjalne  | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpinacz

technik spedytor

technik spedytor

www.ore.edu.pl

www.ore.edu.pl



Technik spedytor 

 

 

 

 

 

 

Zadania zawodowe  

W zakres zadań, które ma do wykonania technik 

spedytor, wchodzą: 

•planowanie i organizowanie prac związanych 

z przewozem ładunków 

•prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją 

zadań transportowo - spedycyjnych 

•prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z klientami i kontrahentami krajowymi oraz 

zagranicznymi 

•wykonywanie prac związanych z monitorowaniem 

przebiegu procesu transportowego 

 

Jeśli… 

•lubisz urozmaiconą pracę 

•masz zdolności organizacyjne 

•posiadasz umiejętności negocjacyjne 

•łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi 

•lubisz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie 
podejmowania decyzji 

… możesz wybrać zawód technik spedytor. 

 

Warunki pracy:  

w zależności od ilości obowiązków zawodowych 
możesz pracować przez 6-12 godzin. Miejscem pracy 
spedytora są biura oraz miejsca załadunku, 
rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych 
sytuacjach spedytor bierze udział w przewozie. 
Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są 
komputer, faks oraz telefon. 

Kariera edukacyjna  

Zawód technik spedytor możesz zdobyć bezpośrednio 
po szkole podstawowej, ucząc się w 5 – letnim 
technikum. 
W trakcie nauki będziesz zdobywał 2 kwalifikacje 
składające się na ten zawód: Organizacja i 
nadzorowanie transportu, Obsługa klientów i 
kontrahentów. Kształcenie w ramach każdej z tych 
kwalifikacji zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym.  
Pozytywny wynik uzyskany z 2 egzaminów 
zawodowych umożliwi Ci otrzymanie 2 świadectw 
potwierdzających ww. kwalifikacje. Po ukończeniu 
szkoły otrzymasz także dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. 
Posiadając ponadto świadectwo dojrzałości, możesz  
kontynuować naukę na studiach. 

Kariera zawodowa  

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą znaleźć 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i 
transportowych, np. w przedsiębiorstwach transportu 
drogowego, kolejowego i lotniczego, w agencjach 
obsługi portów morskich i lotniczych, agencjach 
celnych, towarzystwach ubezpieczeniowych  oraz we 
wszystkich przedsiębiorstwach spedycyjnych.  

Perspektywy pracy w zawodzie  

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi 
gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy 
należą do grupy poszukiwanych pracowników. 
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