INKÖP &
SUPPLY MANAGEMENT
Vill du utbilda dig för jobb?
YH är den ideala utbildningsformen för dig som siktar
på ett yrke och framtida jobb. Den passar både för
dig som ska ut i arbetslivet och för dig som kanske
redan har ett jobb eller en utbildning men vill göra
något nytt.

Alla företag och verksamheter sysslar med inköp.
Utbildningen passar dig som är kommunikativ,
utåtriktad och analytisk. Du trivs med att kontakter,
både externt och internt. Du är strukturerad och
noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv. Affärsmässighet, drivkraft och förmåga att se
möjligheter är några av dina egenskaper.
Målet är att du efter avslutad utbildning ska behärska
samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande
av inköpskalkyler.
Kort sagt – du blir väl förberedd för yrkesrollen som
inköpare.

KURSER
Affärsengelska		

15

Affärsförhandling		

15

Affärs- och inköpsjuridik

20

Examensarbete		

25

Excel & IT			

25

Företagsekonomi		

20

Hållbara inköp		

15

Inköp			

25

LIA 1			

40

LIA 2			

45

LIA 3			

45

Logistik			

25

Marknadsföring & 		
Försäljning

20

Offentlig upphandling

20

Organisation, ledarskap
& projekt

25

Strategiskt inköp		

25

Supply Chain Management

20

YRKESROLLER
INKÖPARE
KATEGORIANSVARIG
UPPHANDLARE
INKÖPSASSISTENT

Behörighet krävs för att överhuvudtaget kunna antas till utbildningen.
Om det är många behöriga som söker (fler än antalet platser), måste
ett Urval göras. Här presenteras reglerna för att bli behörig och på vilka
grunder vi gör urval.

Behörighet

För att vara Behörig till yrkeshögskolan krävs gymnasieexamen.
Du ska:
1.
2.
3.

Ha en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal
vuxenutbildning,
Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig 		
till motsvarande utbildning

(Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för äldre betyg, t ex. att
man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)
För utbildningen Inköp & Supply Management krävs dessutom betyg i följande
kurser, eller motsvarande kunskaper:
•
Lägst betyg E/3/G i Matematik 2, 100 p
•
Lägst betyg E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
•
Lägst betyget E/3/G i Engelska 6, 100 p
Om du inte har ovanstående via examen och betyg, kan du ändå vara behörig.
Det gäller om du:
4.
genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på 		
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra dig utbildningen.

Vill du bli bedömd utifrån s.k. Reell kompetens, ska du ange det i din
ansökan samt skicka med dokument, t.ex. arbetslivsintyg eller betyg
från annan utbildning, som beskriver på vilket sätt du kan ha skaffat
dig motsvarande kunskaper som gymnasieutbildning och vissa betyg
enligt ovan. Utöver detta har vi en möjlighet att ta in en mindre del (20%
regeln) som inte är behöriga enligt ovan, men som vi bedömer har
förutsättningar att klara utbildningen. Det är alltså viktigt att skicka med
dokument som gör att vi kan bedöma dig rätt.

Urval:

Urvalsgrunderna är Betyg, Särskilt prov och Tidigare utbildning.
Totalt kan man få 70 poäng.
Betyg - Maximal poäng är 20

Meritvärdering utifrån den princip UHR använder för att meritvärdera betyg från
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och utländska betyg vid ansökan till högskolan.
•
Meritvärde på 10,00 - 15,00 (10 poäng)
•
Meritvärde på 15,01 - 20,00 (20 poäng)
Folkhögskola värderas utifrån den princip UHR använder för att meritvärdera
dessa omdömen.

Tidigare utbildning - Maximal poäng är 10
•
•
•

Gymnasieexamen från Ekonomiprogrammet (eller motsvarande) - 10p
Gymnasieexamen från Handels- och administrationsprogrammet - 10p
Gymnasieexamen från Teknikprogrammet - 10p

Lärande i arbetet
(LIA)
26 veckor, 3 perioder
LIA1

40 YHp

8 veckor

LIA2

45 YHp

9 veckor

LIA3

45 YHp

9 veckor

Under din LIA får du ett gyllene tillfälle
att prova dina nyvunna kunskaper och
samtidigt få möjligheten att bredda ditt
nätverk. Många möter sin blivande
arbetsgivare under sin LIA.

Ansökan
Ansökan öppnar
Ansökan stänger

5 mars 2018
6 maj 2018

Frågor?

Särskilt prov - Maximal poäng är 40

Vi hjälper dig gärna så tveka inte att
ställa frågor till oss.

Besök gärna vår hemsida för mer information:
www.nbi.se

Mail: 		
Tfn: 		
Adress:		
		

För att bedöma den studerandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
använder vi ett särskilt prov.
Provet är skriftlig, görs i våra lokaler, och bedömer kunskaper i:
•
Svenska – Engelska – Matematik – Excel (10 poäng på vardera)

Välkommen med din ansökan!

yh@nbi.se
031-704 67 00
Upplagsvägen 24
972 54 Luleå

