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Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Forbruk: 
7,5-8,8 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 199-233 g/km. *L200 Club Cab Instyle+, 
leasing 36 mnd. 45.000 km, bilpris kr. 263.694,-, rente 4,9%, forskuddsleie kr. 46.655,- 
termingebyr kr. 95,- etableringskostnader kr. 3 990,-. Alle priser er eks. mva. 
Med forbehold om evt. trykkfeil.

 Inkl. mva Ekskl. mva

Mitsubishi L200 fra  

Club Cab Chromium fra  

Double Cab Chromium HT fra 

MITSUBISHI L200
SPAR KR. 30.000,-
Vinterhjul og hengerfeste inkl. i prisen. 
Gjelder et begrenset antall 2012 modeller Instyle+

SPAR I TILLEGG KR 10.000,- 
på DOUBLE CAB CHROMIUM HT 

 MAK Raptor Antrasit 20” lettmetallfelger 

 Continental Cross Contact 255/50R20 dekk 

 Lakkert Sportback Top eller valgfri King Top 

 Lasteplan med bedliner 

Krom frontbøyle med Hella Chromium ekstralys 

 Kromfargede detaljer utvendig

Næringsleasing fra kun 
kr. 2.148,- pr. mnd* ekskl. mva.

SILSAND AUTO AS
Laukhellaveien 21, 9303 Silsand, Tlf. 77 85 26 00

Åpningstider: Man.-fre.: 07.30-16.00
Torsdag: 07.30-19.00

269 900 251 572
381 900 320 494
441 400 371 726

FINNSNES: Nå er Studie-
senteret på Finnsnes i
gang med logistikkurset
som var etterspurt av
næringslivet i Midt-
Troms.

UTDANNING

17 studenter fra forskjellige bedrifter i
Midt-Troms mønstret til kunnskaps-
parken på Finnsnes onsdag i forbin-
delse med oppstarten av kurset i grunn-
leggende logistikk og logistikkledelse.
Gjennom det samlingsbaserte kurset
skal de erverve kunnskap som vil kun-
ne bedre effektiviteten og konkurran-
sekraften for bedriftene de er ansatte i.

Hans Magnus Eggø, som er daglig
leder i Senja Avfall AS, er en av dem.

– Arbeidsdagen vår starter med
logistikk ettersom vi planlegger opp-
dragene som skal utføres. For oss
handler det om å sy sammen en måte å
gjøre dette på som er mest mulig effek-
tiv, sier Eggø til Folkebladet.

Han mener at logistikkurset til Stu-
diesenteret sånn sett er midt i blinken i
henhold til kompetansebehovet man
ser hos Senja Avfall AS.

Viktig for næringslivet
Og det er nettopp behovene næringsli-
vet i Midt-Troms selv har meldt inn
som er bakgrunnen for oppstarten av
logistikkstudiet. I forbindelse med pro-
sjektet næringsrettet høyere utdanning
har Studiesenteret tidligere sørget for å
få på plass kursing i praktisk ledelse,
og nå også logistikk som var neste
punkt på ønskelista.

– Jeg er veldig glad for at vi nå er i
gang med dette kurset. Det var mange
bedrifter som var involvert da «bestil-
lingslista» over ønskede kurs ble utar-
beidet, så det er klart at dette er viktig
for næringslivet i Midt-Troms, sier
prosjektleder Margoth Hovda-Lien.

Kapasitetsutnytting
Logistikkurset er blitt en realitet

som en følge av et samarbeid mellom
Studiesenteret og Høgskolen i Narvik.
Sistnevnte er fagansvarlig for kurset.

– Hva går logistikkurset ut på?
– Det er et grunnleggende kurs om

logistikkprinsippene. Det handler
blant annet om lagerstyring og pro-
duksjonsstyring — ja, rett og slett om
å utnytte den investerte kapasiteten på
best mulig måte, forklarer førsteama-

nuensis Per Åge Ljunggren.
Han påpeker at logistikk ikke bare

er viktig for bedriftene, men også
generelt sett ifra et samfunnsmessig
perspektiv.

– Spesielt siden vi opplever større
og større grad av globalisering. For
eksempel når mye av produksjonen
legges til Kina, så er det utrolig viktig
med god logistikk rundt transporten,
påpeker Ljunggren.

Logistikkurset er samlingsbasert og
gir ti studiepoeng.

Kick med logistikk

LOGISTIKK:
� Logistikk kan defineres som planlegging, administra-
sjon og organisering av vare- og informasjonsstrøm i
næringslivet eller i militæret, samt i det siste om private
hverdagslige gjøremål som skal kombineres.
� Logistikk kommer opprinnelig fra det greske ordet for
«kyndig i regning og resonnering». Ordet kom til fransk
som «logistique» og har sammenheng med det franske
ordet «loger» som betyr «quarter» på engelsk og har
sammenheng med de norske ordene «innkvartere» og
«kvartal». Det franske «logis» finner vi igjen i det norske
ordet «losji». Det er disse betydningene som har gjort
ordet vanlig i militær sammenheng og omhandlet opp-
rinnelig det å innkvartere tropper. Senere hen har ordet
blitt vanlig å bruke om å organisere forsyninger generelt.
� Ordet er mye brukt i forbindelse med organisering av
varer og ressurser i privat næringsliv, og har etter hvert
glidd inn i dagligtalen for også å planlegge og organisere
private aktiviteter.
Kilde: Wikipedia

I gang. Førsteamanuensis Per Åge Ljunggren tok turen fra Høgskolen i Narvik til Studiesenteret på Finnsnes for å forelese om logistikk. 
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Blinkskudd. For daglig leder av Senja
Avfall AS, Hans Magnus Eggø, var
logistikkurset midt i blinken.
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