MERKATARITZA ETA MARKETINA
Lanbide-eremua: MERKATARITZA-LOGISTIKA ETA
GARRAIOAREN KUDEAKETA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(COML0309) BILTEGIEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA (642/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa)

Gaitasun orokorra: Biltegiko operazioak eta salgai- fluxuak antolatzea eta kontrolatzea, ezarritako prozedurei eta indarrean den araudiari jarraikiz, eta biltegi-sarearen eta/edo logistika-katearen kalitatea eta
optimizazioa bermatuz.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

COM318_3 Biltegien antolamendua eta
kudeaketa (109/2008 EDa, 2008ko otsailaren
1ekoa)

Gaitasun-atalak

UC1014_3

Biltegia antolatzea, aurreikusitako irizpideen eta jardueramailen arabera.

UC1015_2

Biltegiko eragiketak kudeatzea eta koordinatzea.

UC1005_3

Logistika-katearen optimizazioan parte hartzea,
erakundeak ezarritako irizpideei jarraikiz.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
− 3522.1032 Stockak eta biltegiak kudeatzeko
teknikaria
− 4121.1056 Biltegiratze- eta harrera-zerbitzuetako
enplegatu administraria
− 4121.1023 Garraio-enpresetako biltegizainak
− Biltegiko burua
− Biltegiko logistikaren teknikaria
− Biltegiko kudeatzailea
− Salgaiak jasotzearen arduraduna
− Salgaiak bidaltzearen arduraduna

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

MF1014_3

Prestakuntza-moduluak

Biltegien antolamendua.

Orduak

140

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0926

Biltegiaren diseinua eta antolamendua.

80

70

UF0927

Biltegiko lantaldearen kudeaketa.

30

20

UF0928

Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa biltegian.

30

20

UF0929

Eskaeren eta stockaren kudeaketa

80

70

UF0928

Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa biltegian:

30

20
60

MF1015_2

Biltegiratze-eragiketen kudeaketa.

110

MF1005_3

Logistika-katearen optimizazioa.

90

90

MP0193

Biltegien antolamenduko eta kudeaketako
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak.

80

80

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

390

240

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

UF0926
MF1014_3 Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
−
−

MF1015_2 −
−

−

MF1005_3

−

•

UF0927

Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren UF0928
bat edukitzea.
UF0929
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
UF0928
bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45
urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntzaedo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.

•

•
•
•
•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat
Garraioa kudeatzeko goi-mailako teknikaria edo beste
baliokideren bat.
Merkataritza eta marketin lanbide-arloko merkataritzalogistika eta garraio-kudeaketa eremuko 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

45

60

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

