
 

Загальні умови 
 
 

 
Тривалість курсу 
4 місяці теорія (640 г.) 
+ 1 місяць практика  
Пн. – Пт.  з 08:15 до 15:30 
 
 
Початок курсу: на запит 
 
  
Оплата 
Участь у кваліфікації може бути фінансово 
підтримана за умови виконання певних вимог. 
Інформацію можна отримати у відповідальних 
органах для роботи (Agentur für Arbeit) та 
центру зайнятості (Jobcenter). 
 
 
Завершення  
Внутрішній сертифікат CBZ 
 

 

Як до нас дістатися 
 
 

 
Наша адреса та контакт 

 
 

 
 

CBZ München GmbH 
Leonrodstraße 54 
80636 München 

Тел.: (089) 542612-0 
Факс: (089) 542612-97 

Ел. пошта: gkohler@cbz-muenchen.de 
www.cbz-muenchen.de 

 
 

CBZ München GmbH 
є через 

TÜV Rheinland Group 
атестований навчальний заклад 

ZN-Nr.: 01600091950 
 

               

 

CBZ 

München GmbH 
Ваш партнер у навчанні 
 

      

 
Робочий персонал у 

сфері логістики 
з вживанням професійних 

термінів 
 

http://www.cbz-muenchen.de/


 
Загальна інформація 
 
 
Існує широкий спектр можливих завдань 
працівника в області експедирування, 
логістики та інших сферах. В основному вони 
працюють на складі. Також надють підтримку 
з отриманням товарів і належним 
зберіганням, а також у складанні товарів для 
відправлення або пересилання товарів у 
відповідні місця в компанії. Вони допомагають 
у завантаженні, укладанні, упаковці та 
транспортуванні. Вони також перевіряяють 
запаси. Однак для того, щоб виконати всі ці 
завдання, учасникам також потрібна 
професійна німецька мова, щоб мати 
можливість впевнено вживати її у своїй 
повсякденній роботі. 
 
Вимоги до вступу 
 
Здатність до фізичного навантаження 
Розуміння чисел 
Технічний інтерес 
Командна робота 
 

Цільова група 
 

Мігранти, які мають потребу в підтримці у 
німецькій мові , та які хочуть працювати у 
сфері логістики. 
Підтримка рідної мови. 

 

Контакт 
 

 
 

Любов Функ  
Адміністрація, підтримка учасників 

 Тел.: (089) 542612-11  
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта: lfunk@cbz-muenchen.de  
 

Гізела Колер 
 Адміністрація, підтримка учасників 

 Тел.: (089) 542612 - 0  
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта: gkohler@cbz-muenchen.de 
 

Натела Махарадзе 
Адміністрація, підтримка учасників 

 Тел.: (089) 542612-11  
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта: nmakharadze@cbz-muenchen.de 
 
 
 

 

 
 

 

  Кваліфікаційний зміст 
 

▪  Базове знання німецької мови 

▪ Передачі знань у області логістики  

▪ Обробка замовлень у сфері логістики 

▪ Збір 

▪ Професійна німецька мова яка стосуеться 

логістики 

▪ Використання ПК 

▪  Коучинг/супервізія 

 

Майбутні сфери діяльності 
 
В багатьох сферах в логістичних компаніях, 
промисловості, роздрібній та оптовій торгівлі 
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