ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο σύγχρονος «logistician» καλείται να αναλύει σύνθετα δεδομένα που αφορούν στο
σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και να προτείνει τρόπους βέλτιστης διαχείρισής της.
Έτσι προϋπόθεση για να είναι αποδοτικός στην εργασία του και να συνεισφέρει άμεσα στη
βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης είναι η απόκτηση κατάρτισης υψηλού
επιπέδου – απαραίτητο εργαλείο για να του εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του στη
Διοίκηση Πρώτης Γραμμής (First Line Management) κάθε Οργανισμού.
Τα logistics διέπουν διεθνώς κάθε λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης που θέλει να
επιβιώσει στο νέο, παγκοσμιοποιημένο και ηλεκτρονικό οικονομικό περιβάλλον. Οι θέσεις
Logistics δημιουργούνται ιδιαίτερα σε κλάδους και τομείς της παγκοσμιοποιημένης
οικονομικής πραγματικότητας (στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα).
Οι Πτυχιούχοι μας οργανώνουν, κατευθύνουν και παρακολουθούν διαδικασίες και εργασίες
κατά μήκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η άψογη χρήση ξένων γλωσσών όπως αγγλική,
γερμανική και γαλλική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.
Η ευρεία εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων - λόγω και του μεγέθους των επιχειρήσεων
- στο εξωτερικό, κάνει απαραίτητη την καλή γνώση Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων
όπως SCM,. CRM, ERP, WMS και Logistics.
Το Προφίλ του Πτυχιούχου του Τμήματος, σκιαγραφείται μέσα από μια σειρά από προσόντα
και γνώσεις που πρέπει να διαθέτει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προσόντα οργανωτικά,
επικοινωνίας, διοικητικά και στην εμπειρία, καθώς επίσης και σε γνώσεις Πληροφορικής,
Οικονομικών, Logistics, σπουδές θετικής κατεύθυνσης, μεταπτυχιακούς τίτλους, κλπ.
Ειδικότερα, τα στελέχη των logistics πρέπει να είναι οι «επιχειρηματίες» των Τμημάτων τους.
Οι προκλήσεις στο σύγχρονο, πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό
περιβάλλον απαιτούν:
• Εξαιρετική γνώση του αντικειμένου εργασίας.
• Διοικητικές ικανότητες.
• Ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία.
• Ικανότητα Παράδοσης εργασιών υψηλής ποιότητας.

• Χειρισμό αβεβαιότητας.
• Πάθος για την τεχνολογία.
• Ικανότητα προσωπικής προβολής.
Επιπλέον γίνεται μεταφορά γνώσης στους σπουδαστές σε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
για την Ποιότητα και τις Τεχνικές Οργάνωσης και Διοίκησης αυτής. Περιλαμβάνει τον
Σχεδιασμό της Ποιότητας, τα Πρότυπα της Ολικής Ποιότητας, την Διασφάλιση Ποιότητας
και το Νομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ποιότητα.
Ειδικότερα η απασχόληση τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα
επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων και
πρακτικών στις παρακάτω λειτουργικές περιοχές:
• Διαχείριση υλικών
• Διαχείριση αποθεμάτων
• Διαχείριση προμηθειών
• Εξυπηρέτηση πελατών
• Σχεδιασμό, διαχείριση και λειτουργία αποθηκών
• Συστήματα αποθήκευσης
• Συσκευασία υλικών
• Σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων
• Μεταφορές
• Διαχείριση δικτύων Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Τεχνολογίες και σύγχρονα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
• Αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων
Συγκεκριμένα η απασχόληση των Πτυχιούχων στον Δημόσιο Τομέα και σε Οργανισμούς
εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε:
® Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ
® Οργανισμούς Λιμένων και Μεταφορών (ΟΣΕ)
® Δημόσιες Υπηρεσίες
® Νοσοκομεία
® Ένοπλες Δυνάμεις (πολιτικό προσωπικό)
® Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Παράλληλα, η απασχόληση των Πτυχιούχων στον Ιδιωτικό Τομέα εστιάζεται κατά κύριο
λόγο σε:
® Επιχειρησιακές μονάδες του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας
(γεωργικές, εξορυκτικές, παραγωγικές και μεταποιητικές)
® Εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο, αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις λιανικής κλπ)
® Εταιρείες μεταφορών και διαμεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές,
σιδηροδρομικές).
® Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics)
® Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις σε θέματα Logistics.
® Εταιρείες Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν σχέση με τα Logistics

