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  Pakket Logistiek Teamleider BBL 2021Pakket Logistiek Teamleider BBL 2021 € 334,95€ 334,95

Leermiddelen pakket Logistiek Teamleider BBL, dienst u te bestellen op https://webshop.eduhintovd.nl/Leermiddelen pakket Logistiek Teamleider BBL, dienst u te bestellen op https://webshop.eduhintovd.nl/

Logistiek Teamleider Zekerheid, blended, licenties + boekenLogistiek Teamleider Zekerheid, blended, licenties + boeken

Productnummer : MBO-LT-ZK-BLND21Productnummer : MBO-LT-ZK-BLND21

9789463261289 9789463261289 Starttaal compact 2F Werkboek | Uitgeverij:Deviant, UitgeverijStarttaal compact 2F Werkboek | Uitgeverij:Deviant, Uitgeverij € 21,60€ 21,60

Dit heb je nodig !Dit heb je nodig !
  In ons warehouse is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. IndienIn ons warehouse is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Indien

u deze nog niet in bezit heeft, moet u deze aanschaffen. U zult deze bij uwu deze nog niet in bezit heeft, moet u deze aanschaffen. U zult deze bij uw
leer-werkbedrijf ook nodig hebben.leer-werkbedrijf ook nodig hebben.

  

  Vanaf aanvang van het nieuwe studiejaar moet u tijdens de schooldagenVanaf aanvang van het nieuwe studiejaar moet u tijdens de schooldagen
een laptop bij u hebben die verbinding kan maken met draadlooseen laptop bij u hebben die verbinding kan maken met draadloos
internet en over een redelijke accuduur beschikt.internet en over een redelijke accuduur beschikt.

  

Leermiddelen uit voorgaande leerjaarLeermiddelen uit voorgaande leerjaar
  De leermiddelen van studiejaar 1 heeft u ook in het 2e studiejaar nodig.De leermiddelen van studiejaar 1 heeft u ook in het 2e studiejaar nodig.

Deze moeten dus in uw bezit blijven.Deze moeten dus in uw bezit blijven.
  

KeuzedelenKeuzedelen
  Keuzedelen Logistiek Medewerker / TeamleiderKeuzedelen Logistiek Medewerker / Teamleider € 40,00€ 40,00

De leermiddelen voor de keuzedelen Engels, Duits, Koerier bestelauto of Rekenen 3F ga je pas tijdens het komende studiejaar bestellen. JeDe leermiddelen voor de keuzedelen Engels, Duits, Koerier bestelauto of Rekenen 3F ga je pas tijdens het komende studiejaar bestellen. Je
moet rekening houden met ongeveer € 40,-- voor 1 keuzedeel. moet rekening houden met ongeveer € 40,-- voor 1 keuzedeel. 

RekenenRekenen
  Licentie Smart rekenenLicentie Smart rekenen   

Voor de lessen Rekenen koop je in samenwerking met de docent een online licentie voor "Smart Rekenen". Dit wordt door de docent in de klas
geregeld en de kosten bedrag indicatief € 15,--

LaptopLaptop
  Laptop op schoolLaptop op school   

Het gebruik van een laptop, IPad, notebook of tablet is verplicht op school. Deze hoeft niet nieuw te zijn. het moet verbinding kunnen makenHet gebruik van een laptop, IPad, notebook of tablet is verplicht op school. Deze hoeft niet nieuw te zijn. het moet verbinding kunnen maken
met de WiFi en over een relevante accuduur beschikken. Het Microsoft Office pakket kun je op school gratis downloaden met behulp van jouwmet de WiFi en over een relevante accuduur beschikken. Het Microsoft Office pakket kun je op school gratis downloaden met behulp van jouw
GC accountGC account

Totaalbedrag artikelen : € 396,55Totaalbedrag artikelen : € 396,55
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