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LOGYn asiakaslupaus on olla tukenasi, kun kurkotat kohti 
tavoitteitasi. Siksi tarjoamme logistiikan ja hankinnan 
ammattilaisille maan asiantuntevinta valmennusta ja 
kiinnostavimpia seminaareja innostavassa paketissa. 

Oli maalisi sitten syventää osaamistasi yksittäisestä 
teemasta, valloittaa laajempi logistiikan tai hankinnan 
kokonaisuus tai kiivetä koko alan terävimpään kärkeen, 
autamme sinua matkallasi kohti valitsemaasi huippua.

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu osoitteessa 
www.logy.fi/koulutus.
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LOGYn valmennuksesta saat 
parhaat välineet huipulle

Valmennus on varma sijoitus sekä työn-
antajallesi että sinulle ammattilaisena.  
Valmennuksen käytyäsi omaat entistä 

paremmat valmiudet vastata yrityksesi 
kohtaamiin haasteisiin. Sinulle hankinnan 

ja logistiikan ammattilaisena valmennus on 
erinomainen satsaus tulevaisuuteen.

Asiantuntevat ja osaavat kouluttajamme 
pitävät huolen, että saat reilusti 

vastinetta käyttämällesi ajalle ja 
valmennuspanostukselle. 

• Yksittäinen valmennus on sinulle, 
joka haluat syventää osaamistasi 
rajatusta osa-alueesta.

• Koulutustaso on sinulle, jolla on 
nälkää kasvaa laajemman osa-
alueen asiantuntijaksi.

• Koulutusohjelma on sinulle, joka 
haluat kiivetä hankinnan tai 
logistiikan huipulle. 

MIKÄ VALMENNUS SOPII SINULLE?

Ilmoittaudu osoitteessa www.logy.fi/koulutus



TOIMITUSKETJUN HALLINTA

Varaston suunnittelu   
Toimitusketjun mittaaminen 
SCM-teknologiat  
Kuljetuspalvelujen ostaminen   
Varastotoiminnan ohjaus   
Toimitusketju kerralla haltuun 
Tuotannonohjaus toimitusketjun ammattilaisille 
Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen 

SEMINAARIT

LOGY Conference
LOGYn Terveydenhuollon Päivä
Kansainvälinen logistiikkapäivä
Sisälogistiikkapäivä
Kuljetuspäivä

HANKINTA

Oston peruskurssi   
Kategoriajohtaminen    
Hankinnan mittaaminen     
Vastuulliset hankinnat     
Oston sopimukset ja lakiasiat   
Oston peruskurssi  
Hankinnan palvelumuotoilu    
Tehokas kilpailuttaminen   
Hankintojen taloudellinen ohjaaminen   
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen      
Incoterms      
Toimittajien johtaminen             
Materiaaliohjauksen analysointi- ja 
laskentamenetelmät 
Tuloksellinen neuvottelu   

Tehokas kilpailuttaminen 
Hankinnan mittaaminen
Oston sopimukset ja lakiasiat
Hankintojen taloudellinen ohjaaminen

Toimitusverkoston hallinta ja kehittäminen 
Toimitusverkoston johtaminen ja riskien hallinta

Varaston suunnittelu
Varastotoiminnan ohjaus
Kuljetukset kilpailutekijänä
Kuljetuspalvelujen ostaminen
Toimitusketjun mittaaminen
Tuotannonohjaus toimitusketjun ammattilaisille

KEVÄT 2018

Logistiikan perusteetOston peruskurssi

Yksittäiset valmennukset

Valitse yksittäinen valmennus, useammasta valmennuksesta 
koostuva koulutustaso tai kokonainen koulutusohjelma.

Valmennukset & seminaarit

AIKATAULU: VALMENNUKSET & SEMINAARIT

KOULUTUSOHJELMAT & -TASOT

Toimitusketjun hallinnan strateginen ammattilainen -lisenssi

HANKINNAN KOULUTUSOHJELMA
Certified Purchasing Professional LOGY (tasot 1–3)

TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KOULUTUSOHJELMA
Certified Supply Chain Professional LOGY (tasot 1–3)

Toimittajien johtaminen  
Kategoriajohtaminen 
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen
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Hankinnan strateginen ammattilainen -lisenssi

Hankinnan ammattilainen -lisenssi

Ostolisenssi Logistiikkalisenssi

Toimitusketjun hallinnan ammattilainen -lisenssi

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry     Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki     puh. 044 336 7083     www.logy.fi     yhdistys@logy.fi 

TASO 3 – JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

TASO 2 – TYÖKALUT JA AVAIMET

TASO 1 – PERUSTA TASO 1 – PERUSTA

TASO 2 – TYÖKALUT JA AVAIMET

TASO 3 – JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

2 pv
2 pv 
2 pv

2 pv
2 pv 

2 pv
2 pv 
1 pv
1 pv
1 pv
1 pv

2 pv
1 pv 
2 pv
1 pv

6 pv

6 pv

6 pv

4 pv

8 pv

2 pv

O
ta

 y
ht

ey
ttä

, niin kerromme lisää!

P. 044 336 7083 & www.logy.fi
 /k

ou
lu

tu
s



Lisätiedot & ilmoittautumiset: www.logy.fi/koulutus
Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Bisnekselle siivet – räätälöidyt valmennukset yrityksenne tarpeisiin
Yritysvalmennuksella saat kustannustehokkaan valmennuspaketin räätälöitynä 

juuri teidän tarpeisiinne. Lue lisää www.logy.fi/koulutus.

Muun muassa nämä tyytäväiset asiakkaamme suosittelevat:

”LOGY oli meidän tarpeisiimme erittäin luotettava ja joustava  
koulutuspalveluntarjoaja. Yhteistyö sujui kaiken kaikkiaan  
mutkattomasti. Suosittelen lämpimästi yritysvalmennusta  
LOGYn kanssa myös muille.”
– Seppo Lönnqvist, S-ryhmä

”Valmennus auttoi henkilöstöämme päivittäisessä työssä. 
Saimme LOGYltä konkreettisen paketin ja hyvät kouluttajat, 
jotka molemmat istuivat erinomaisesti meidän tarpeisiimme. ”
– Joonas Partanen, Logicor


