BV&T opleiding & advies
Training Professionele Inkoop Training

Training Informatie

Maximaal resultaat

Professioneel Inkopen is een vak dat je volledig moet
beheersen. Dit gaat hand in hand met de strategie en
concurrentiepositie van de organisatie. Het optimaal
doorlopen van het inkoopproces vereist specifieke
kennis en vaardigheden dat je tot in de puntjes moet
hebben geregeld. Hoe maak je op inkoopsituatie
toegesneden selectiecriteria en wat zijn de
randvoorwaarden? Hoe bewaakt u de risico`s,
innovatie en integrale kostprijs? In de training
professionele inkoop ontwikkelt u kennis en
vaardigheden om uw rol als professioneel inkoper
optimaal aan het werk te zijn.

In de training Professionele Inkoop Training vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Programma
» Uw organisatie doelstelling,
» Positionering van uw huidige functie,
» Wat is professioneel inkopen,
» Het inkoopproces,
» Opstellen van inkoopplannen,
» Verbeteren van de inkoopprocessen,
» Leveranciersstrategie,
» Onderhandelingsstrategie,
» Persoonlijk actieplan.

Resultaat
In deze veelzijdige inkoop training staan de theorie en
praktijk centraal. Theorieen en processen op het
gebied van professionele inkoop worden behandeld en
naar uw eigen situatie vertaald. U leert technieken en
instrumenten om het inkoopproces beter te
doorlopen. U zal uw kennis verreiken met interessante
en leerzame oefeningen, opdrachten en cases. Bij BVT
bent u altijd voorzien van deskundige docenten die
naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Als
afsluiting stelt u een persoonlijk actieplan op, dat u
ondersteunt bij het toepassen van het geleerde in uw
eigen praktijk.

Voorafgaand aan deze training Professionele Inkoop
Training bepalen wij met u het startniveau door
middel van een doelstellings of intake gesprek. Ook
bespreken wij het beoogde eindniveau met u. Tevens
bestaat de mogelijkheid om het niveau van een gehele
afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering
Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:
Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:
Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1289,104,1/6
1393,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
Professionele Inkoop Training in te zetten hoe,
wanneer en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.
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Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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