INKÖP & SUPPLY
MANAGEMENT
Vill du jobba som inköpare och hjälpa företag göra kostnadseffektiva mer hållbara inköp? Utbildningen Inköp &
Supply Management förbereder dig för yrkesrollen som
inköpare.
Alla företag och offentliga arbetsgivare (kommuner,
landsting, myndigheter) sysslar med inköp. I stora företag
och organisationer sker det via hela inköpsavdelningar.
I mindre verksamheter finns kanske bara några enstaka
inköpare eller roller som kombinerar inköp med något
annat.
Din roll som inköpare är att skapa struktur för hur inköpen
ska ske för att undvika onödiga kostnader vid oplanerade
köp. Inköp & Supply Management ger dig kompetens att
arbeta som inköpare på operativ eller strategisk nivå. Dina
första jobb kanske är inköpsassistent.
En operativ inköpares roll består främst av orderläggning,
leveransbevakning, reklamationer och uppföljning. En
strategisk inköpare arbetar med ett mer långsiktigt perspektiv. Det kan t ex vara att skapa en leverantörsportfölj
med utvalda företag som lämpliga leverantörer utifrån
aspekter som garantier, ledtider, produktionsmetoder och
kvalitet.

DINA MÖJLIGHETER TILL JOBB
Under senare år har det skett en professionalisering av i
nköpsyrket och som inköpare kan du ha en viktig roll i
företagets ekonomi och framgång. I det offentliga
har det blivit mer fokus på korrekt upphandling, via de
regler som finns.

YRKESROLLER
– Inköpare
– Kategoriansvarig
– Upphandlare
– Inköpsassistent

ANSÖK NU!
men senast
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FAKTA OM UTBILDNINGEN:

LOGISTIK

25

START ht 2020: Göteborg (35 platser,
Malmö (35 platser), Luleå (28 platser),
Växjö (30 platser)

MARKNADSFÖRING OCH
FÖRSÄLJNING

20

OFFENTLIG UPPHANDLING

20

EXAMEN: Yrkeshögskoleexamen 425 Yh-p

ORGANISATION, LEDARSKAP,
PROJEKTLEDNING

25

STRATEGISKT INKÖP

20

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

20

OMFATTNING: Heltidsstudier 85 v/2 år,
inkl. 27 v LIA (Lärande i arbete).
Avgiftsfri, berättigar till studiemedel.
FÖRKUNSKAPER: Läs mer på nbi.se
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