HOBRO

Logistikøkonom

Drømmer du om en karriere med logistikudfordringer
og globalt udsyn?
Vil du gerne være på forkant med virksomheders logistik- og indkøbsaktiviteter, uanset om det foregår i Danmark eller på det globale marked
og være med til at sikre en effektiv varestrøm? Trives du med at planlægge, koordinere og styre komplekse logistik- og transportløsninger
samt udvikle relationer internt som eksternt? Med uddannelsen Logistikøkonom i Hobro får du muligheden.
Logistikøkonomuddannelsen er en praksisnær to-årig videregående
erhvervsakademiuddannelse, hvor du får mulighed for at kombinere
din teoretiske viden med praktiske problemstillinger og løsninger. På
uddannelsen får du styrket dine kompetencer indenfor virksomhedsdrift,
handel, IT, sprog og logistik.
Det første 1½ år af uddannelsen er bygget op omkring 7 temaer af forskellig varighed, hvor du kommer til at arbejde med praksisnære projekter. Det sidste halve år af uddannelsen er du i praktik i en virksomhed,
og udarbejder dit afsluttende eksamensprojekt.

Vær med i væksten
- bliv logistikøkonom

Obligatoriske fag og specialefag
De obligatoriske fag du arbejder med på uddannelsen er:
• Logistik og transport (indkøbsstyring, produktionsstyring, distributionsstyring)
• Organisation og ledelse
• Økonomi
• Statistik
• Engelsk
• Jura
Herudover har du mulighed for at tone din uddannelse ved valg af specialefag.
Det kan fx være indenfor kultur og sprog, IT og Enterprise Resource Planning
systemer og Supply Chain Management.
Med dit valg af speciale kan du målrette din uddannelse i forhold til, om du
gerne vil arbejde i virksomheder, hvor logistik er en afgørende parameter eller i
transport- og logistikbranchen.

eadania.dk

Det kan du blive

– med en uddannelse som logistikøkonom fra Hobro
Der er gode jobmuligheder med en uddannelse som logistikøkonom både i Danmark og udlandet. Logistikbranchen er i vækst
som følge af globalisering og øget international samhandel, og
eksperter fremhæver, at danske virksomheders evner på logistikområdet er et af Danmarks stærkeste kort i den globale konkurrence.
Flere danske virksomheder har allerede logistikøkonomer ansat
eller givet udtryk for ønske om at ansætte en. Bl.a. kan nævnes
Vestas A/S, Tulip A/S, Brandtex, Velux, Wrist Ship Supply, Freja
Transport og Danske Fragtmænd.

Jobmuligheder
• Logistikassistent
• Logistikkonsulent
• Indkøbsassistent
• Indkøber
• Logistikanalytiker
• Transportplanlægger
• Produktionsplanlægger
• Shippingmedarbejder
• Eksportmedarbejder
• Supply Chain Manager

Kontakt
Susanne Munkholm
studiesekretær
tlf. 9657 0263
mu@eadania.dk
Sonja Juhl Madsen
studiekoordinator
tlf. 9657 0280
sj@eadania.dk

Adgangskrav
• HHX, STX, HF eller HTX - alle med engelsk B og matematik C
• en af erhvervsuddannelserne: handelsuddannelsen, kontoruddannelsen, lager- og
terminaluddannelsen, personbefordingsuddannelsen eller vejgodstransportuddannelsen
• en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk B og matematik C
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Erhvervsakademi Dania
udbyder uddannelsen på
Kirketoften 7 i Hobro.
Studiemiljøet er uformelt
og med fokus på høj
faglighed og tæt kontakt
til erhvervslivet.

