ECBL certifikace - pozvánka 25-26.11. 2013 Praha
Národní certifikační rada (NCR), jenž působí při České logistické asociaci a má akreditaci Evropské
logistické asociace (ELA) k organizaci a pořádání Evropského programu certifikace v oblasti logistiky
v České republice si Vás dovoluje pozvat již k osmému kolu certifikačních zkoušek.
Cílem certifikace je umožnit pracovníkům z logistické praxe získat po splnění stanovených kvalifikačních a
odborných požadavků evropský logistický certifikát udělený ECBL. Certifikát vypovídá o tom, že jeho držitel
zná, používá a v praxi aplikuje takové metody logistického řízení, které odpovídají jednotným evropským
standardům garantovaným ECBL, a jeho kvalifikace je tedy na evropské úrovni. Vzhledem k dalšímu vývoji
v oblasti evropské ekonomiky a logistiky lze předpokládat, že pro většinu společností bude evropsky
certifikovaný logistik přínosem a v řadě případů i možnou konkurenční výhodou.
Certifikační proces se řídí následujícími základními pravidly:


Certifikát může získat občan České republiky, občan Evropské unie nebo občan jiného státu s trvalým
pobytem v České republice, který o certifikaci požádá, prokáže se odpovídající praxí, uspěje při
certifikačním řízení a uhradí stanovený certifikační poplatek.



Certifikaci lze získat v jedné ze dvou kategorií
o

EJlog - European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level

o

ESlog - European Senior Logistician / Senior Management Level

Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního
postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.


Certifikační řízení se skládá z písemných testů, otázky jsou v angličtině, odpovědi mohou být v češtině
nebo angličtině. V případě potřeby je možné využít slovník či požádat o překlad dozorující osobu.



Úroveň a rozsah znalostí a dovedností odpovídajících požadavkům certifikace jsou veřejně dostupné tak,
aby každý uchazeč měl možnost se s nimi před podáním žádosti o certifikaci seznámit.



Poplatek za certifikační řízení, určený na úhradu nákladů spojených s certifikací, činí 8 000,- Kč pro
kategorii EJlog a 12 000,- Kč pro kategorii ESlog.

Přihlášku i podrobnější informace o certifikačním procesu, jeho podmínkách, průběhu, požadavcích na
znalosti a dovednosti získáte na sekretariátu České logistické asociace, sekretariat@czech-logistics.eu nebo
http://www.czech-logistics.eu/ecbl/, uzávěrka přihlášek na je 24.10. 2013.
Věříme, že možnost získat evropský logistický certifikát se stane výzvou pro všechny ty pracovníky v oblasti
logistiky, kteří se chtějí nejen seznámit s evropským pojetím logistiky, ale především povýšit svoji kvalifikaci
na evropskou úroveň a zlepšit tím své postavení jak u svého zaměstnavatele, tak na pracovním trhu obecně.
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