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Bepaling van het ideale concept en de juiste reenginering
Indeling en lay-out van het magazijn
Optimaal gebruik van de ruimte
De goederen op de juiste plaats

Hoe kan de organisatie van onze magazijnwerking verder geoptimaliseerd worden?
•
Op welke wijze en met welke ondersteuning garanderen we de meest efficiënte routings in
magazijn?
•
Locatie-adressering en locatie-beheer
•
Warehouse management systemen en paperless warehouse
•
Verstandige automatisering of deelautomatisering van de goederenstroom
•
Lean warehousing en 5S
•
Veilige en ergonomische uitvoering van de taken in het magazijn
Hoe kunnen we zeker zijn dat onze mensen en middelen op de juiste manier zijn
ingepland?
•
Het juiste aantal mensen en middelen op de werkvloer – resource scheduling
•
Een maximale flexibiliteit en polyvalentie
•
Warehouse management systemen en paperless warehouse
Fijn inzicht in de operationele kosten en impact van operationele wijzigingen en/of
verbeteringen d.m.v. Activity Based Costing

BCCL bvba – Derbystraat 271, Maaltecenter Gebouw G, B-9051 Gent/Sint Denijs Westrem
Tel: +32(0)9 282 98 44 - Fax: +32(0)9 282 98 65 - info@bccl.be - www.bccl.be
RPR Gent - BTW BE 0462 324 170 - Bank van Breda 645-1976602-68

Evaluatie van de magazijnwerking
•
Focus op het proces: het meten van de interne en externe prestaties door middel van Key
Performance Indicatoren
•
Focus op de inrichting, installaties en middelen: gebruik maken van handige checklists
•
Presentatie van een continuous improvement case!

Doelgroep

Leidinggevenden, supervisors en projectmanagers uit magazijn- en
distributie omgevingen

Aanpak

Interactief
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent
Presentatie van een continuous improvement case

Online opleiding

4 halve dagen telkens van 9u tot 16.30u

Data

Donderdag 7,14,21 en 28 oktober 2021 (am)

Deelname

ONLINE
847 € / deelnemer
Prijzen exclusief 21 % BTW

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO
Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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