Evropský program certifikace v oblasti logistiky
Požadavky na uchazeče
Tento dokument představuje základní specifikaci požadavků kladených na uchazeče o získání
Evropského logistického certifikátu v rámci celoevropského programu certifikace vytvořeného
Evropskou logistickou asociací (ELA) a řízeného
• na evropské úrovni Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL)
• na národní úrovni Národní certifikační radou ( NCR) při ČLA
•
Požadavky vycházejí ze standardů zpracovaných ECBL a jsou aplikovány na podmínky České
republiky.
Úrovně certifikací
V České republice je možné (v souladu se standardy ECBL) získat certifikaci v kategorii EJlog
( junior) a ESlog (senior) , které se liší požadavky na kvalifikaci uchazeče a úroveň jeho
teoretických i praktických znalostí.
Novinkou je certifikace pro absolventy VŠ, kategorie c-ESLog.
Kategorie EJlog je určena pro manažery na základním stupni řízení, jako jsou například vedoucí
výrobních úseků, mistři, dispečeři a plánovači.
Kategorie ESLOG je určena pro manažery na středním stupni řízení odpovědné za plánování a řízení
logistických řetězců nebo jejich částí, případně pro odborné pracovníky připravující se na vyšší řídicí
pozice v oblasti logistiky. Typickými pozicemi uchazečů o certifikát v této kategorii jsou vedoucí
oddělení (dopravy, skladového hospodářství, podnikové logistiky, plánování, apod.) a vedoucí
logistických provozů (distribuční sklad, logistické centrum, apod.).
Kvalifikační požadavky
Základní doporučené kvalifikační požadavky kladené na uchazeče v jednotlivých kategoriích jsou
uvedeny v následujících tabulkách:
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EJlog

Doporučená odborná praxe – 3 roky

Kvalifikační požadavky

Potřebné schopnosti a dovednosti

• Omezená osobní odpovědnost za hmotné a
finanční zdroje v oblasti své působnosti,
částečně i za práci podřízených pracovníků.
• Schopnost řešit operativní problémy
v oblasti své působnosti při respektování
úkolů vyšší hladiny řízení
• Specializované dovednosti a znalosti
v širokém spektru pracovních činností,
které obor působnosti vyžaduje
• Schopnost iniciativně navrhovat zlepšení
systému řízení v oblasti své činnosti

• Mít obecné znalosti z oblasti funkce, poslání
a vzájemných vazeb mezi partnery
v dodavatelských sítích
• Rozumět strategiím a procesům
v logistickém řízení hmotných toků
• Disponovat hlubokými specializovanými
dovednostmi a znalostmi v oblasti své
působnosti
• Ovládat metody postupného zlepšování
procesů a motivovat podřízené v tomto
směru
• Aplikovat metody racionalizace logistických
činností

ESlog

Doporučená odborná praxe – 5 let

Kvalifikační požadavky
• Vysoká osobní odpovědnost za hmotné a
finanční zdroje v oblasti své působnosti,
částečně i za práci jiných pracovníků.
• Schopnost komplexního řešení problémů
v oblasti své působnosti při respektování
vazby svého rozhodování na funkci celého
logistického řetězce
• Schopnost podřídit rozhodování v oboru
působnosti obecné strategii firmy
• Specializované dovednosti a znalosti
v širokém spektru pracovních činností,
které obor působnosti vyžaduje

Potřebné schopnosti a dovednosti
• Rozumět logistickým principům řízení
hmotných toků, vzájemným vztahům mezi
prvky dodavatelských sítí a uvnitř nich a
akceptovat je
• Ovládat potřebné manažerské dovednosti,
zejména v oblasti řízení projektů a
procesního řízení
• Umět identifikovat problémy řízení
logistických procesů v oboru své
působnosti a nalézt jejich optimální řešení

Certifikační řízení
Certifikační řízení se skládá z písemného testu, otázky jsou v angličtině, odpovědi v češtině nebo
angličtině. V případě potřeby je možné využít slovník či požádat o překlad dozorující osobu.
Zkouška EJlog se skládá z 2 povinných a 2 volitelných 60 minutových modulů, v každém z nich
uchazeč odpovídá na otázky zaškrtnutím jedné ze čtyř správných odpovědí. V druhé části modulu
jsou 4 otázky vyžadující kratší písemnou odpověď.
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Zkouška ESlog se skládá ze 3 povinných, 2 volitelných 60 minutových modulů a případové studie.
V první části uchazeč odpovídá na 10 otázek zaškrtnutím jedné ze čtyř správných odpovědí.
V druhé části modulu jsou 4 otázky vyžadující kratší písemnou odpověď.
Třetí částí je vypracování krátké případové studie.
Bližší rozdělení úrovní certifikace a schéma modulů jsou uvedeny v přihlášce.

ECBL Přihláška.pdf

Kontakt : Ing. Kamil Slavík, předseda NCR, slavikk@yahoo.com , www.czech-logistics.eu
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