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INFORMACJE 
O SZKOLENIU

Współpraca kupców z dostawcami nierzadko wiąże się z dużą niepewnością i nieprzewidywalnością, ma przy 
tym ogromny wpływ na jakość i ocenę pracy kupców. Codzienne borykanie się z nieterminowością i słabą 
jakością kontrahentów nie oznacza jednak, że właśnie w taki sposób ma przebiegać Wasza współpraca. 

W trakcie szkolenia „Zarządzania zakupami” przekażemy Ci wiedzę o dostępnych mechanizmach współpracy 
z dostawcami, które zweryfikowaliśmy na przestrzeni lat współpracy z przedstawicielami różnych branż. 
Podpowiemy Ci, jak obniżyć koszty pozyskania surowców, czy też jak przeprowadzić kontrolę dostawców. 

Celem szkolenia jest wsparcie Twojej pracy w dziale zakupów wiedzą i praktyką, tak, aby przebiegała ona 
sprawniej i efektywniej, z korzyścią dla całej firmy.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE CI SZKOLENIE?

Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy współpracy z dostawcami 
wykorzystywane przez firmy Best in Class
Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów odnowienia zapasów do specyfiki rynku, 
wymagań produkcji i sprzedaży
Poznasz techniki kontroli i audytu dostawców
Pozyskasz wiedzę na temat poprawnej oceny kontrahentów
Poznasz techniki zarządzania zapotrzebowaniem 

Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania 
współpracą z dostawcami 

GRUPA DOCELOWA



PROWADZĄCY

FORMA SZKOLENIA

Prezentacja szkolenia (wydruk)
Przykładowa karta oceny dostawcy
Przykładowy formularz wywiadu z dostawcą
Przykład karty kontroli surowca
Wzór specyfikacji materiałowej 

Trener i Konsultant LeanQ Team: Arkadiusz Tałałaj

Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana 
doświadczeń

MATERIAŁY PRZEKAZANE/ WYPRACOWANE 
PODCZAS SZKOLENIA

12-13 kwietnia 2018

Czwartek: 9.00 - 17.00 
Piątek: 8.00 - 16.00

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 
ul. Lęborska 3B, Gdańsk

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do 
realizowania projektów doradczych i szkoleniowo- 
rozwojowych finansowanych w ramach EFS 
(Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń 
wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy). 



PROGRAM 
SZKOLENIA

Kontraktowanie współpracy z dostawcami – tak czy nie? W jakim zakresie? W jaki sposób? 

Gdzie trzymać zapas?  Techniki minimalizacji kosztów zamrożenia gotówki w zapasie 

Parametry dostaw, o które warto dbać, by koszty utrzymania zapasu były jak najniższe, a ceny 

zakupu wciąż optymalne 

Weryfikacja i ocena dostawców – nie tylko z punktu widzenia jakości. Zasady, przykładowe 

dokumenty oceny 

Rola prognozowania w procesie zakupowym 

Ograniczenia dostawców i ich wpływ na nasz zapas. Jak szukać potencjału u dostawców? 

Wskaźniki kosztowe w logistyce zaopatrzenia 

Wskaźniki operacyjne w logistyce zaopatrzenia 

KONTAKT WS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

Karolina Łapińska 
+48 508 714 377 

klapinska@lean.info.pl

LeanQ Team Sp. z o.o.  80-279 Gdańsk, ul. Kolberga 13 www.lean.info.pl  

Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie.  Aktualne informacje znajdują się na stronie lean.info.pl 


