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Hankinnan koulutusohjelma
Certified Purchasing Professional LOGY (tasot 1-3)

Toimitusketjun hallinnan koulutusohjelma
Certified Supply Chain Professional LOGY (tasot 1-3)
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Hanki alan viimeisin osaaminen ja 
vaikuta tuloslaskeman viimeiseen riviin.
Panostamalla hankintahenkilöstön koulutukseen yritys luo pohjan tehokkaalle ja tuottavalle 
hankintatoimelle, joka hyödyttää koko organisaatiota ja tekee ennen kaikkea tulosta 
viimeiselle riville. Toimitusketjun hallinnan ammattilaiselta edellytetään puolestaan 
laaja-alaisuutta, monitaitoisuutta ja jatkuvaa oppimista.

Valmennuksistamme saat eväät niin hankinnan kuin toimitusketjun hallinnan menestykseen. 

Hankinnan tai toimitusketjun 
hallinnan nuori osaaja tai kokenut konkari, 
sertifioi osaamisesi!
LOGYn vuonna 2015 uudistetut koulutusohjelmat (Hankinnan koulutusohjelma ja 
Toimitusketjun hallinnan koulutusohjelma) tarjoavat kolmella eri tasolla lisää 
osaamista ja ideoita niin uraansa aloittaville kuin kokeneillekin konkareille. Voit 
suorittaa kokonaisen koulutusohjelman tai vain valitsemasi tason LOGYn 
koulutusohjelmista, jolloin saat kyseiselle tasolle osoitetun sertifikaatin.

Huomioithan, että kaikki valmennukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja siten 
käytävissä myös yksittäisinä valmennuksina. Räätälöimme mielellämme 
valmennuksemme myös yrityksellenne sopiviksi.

Toivomme sinut tervetulleeksi valmennuksiimme. Menestyksekästä 
alkanutta vuotta!

Lotte Manninen
Koulutuspäällikkö, LOGY ry
lotte.manninen@logy.fi



Lisätiedot: www.logy.fi

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa.

www.logy.fi/koulutus
yhdistys@logy.fi 

0443367083 

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Tulevat valmennukset kevät 2017

Hankinnan valmennukset
Oston peruskurssi 1.-2.2., 7.-8.3. ja 22.-23.3.
Materiaaliohjauksen analysointi- ja laskentamenetelmät 1.-2.2.
Kategoriajohtaminen 15.-16.2.
Tuontikaupan perusteet 1.-2.3.
Toimittajien johtaminen 28.-29.3.
Oston peruskurssi 28-29.3., 26.-27.4. ja 17.-18.5.
Hankinnat ja tuloksenteko 5.-6.4.
Hankintojen taloudellinen ohjaaminen 6.4. 
Hankinnan mittaaminen 25.4. 
Oston sopimukset ja lakiasiat 26.-27.4.
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10.-11.5.
Incoterms 16.5.
Tehokas kilpailuttaminen 17.-18.5.
Tuloksellinen neuvottelu 30.-31.5.
Vastuulliset hankinnat 7.6.

Toimitusketjun hallinnan valmennukset 
Varaston suunnittelu 15.-16.2.
Tuontikaupan perusteet 1.-2.3.
Toimitusketjun mittaaminen 15.3.
Kuljetuspalvelujen ostaminen 16.3.
Varastotoiminnan ohjaus 22.-23.3.
SCM FAST  30.-31.3., 19.-20.4. ja 7.-8.6.
SCM-teknologiat 18.4.
Tuotannonohjaus toimitusketjun ammattilaisille 26.4.
Logistiikan perusteet 27-28.4.
Incoterms 16.5.
Toimitusverkoston johtaminen ja riskien hallinta 30-31.5.
Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen 7.-8.6. 

Seminaarit:
LOGY Conference 9.-10.2.
Terveydenhuollon päivä 30.3.
Sisälogistiikkapäivä 6.4.
Kuljetuspäivä 8.6.


