… pomáháme Vám růst
…..najdeme pro Vás řešení.

Dobrý den,
dovolte mi, abychom Vás pozvali na kurz:

NÁKUPNÍ LOGISTIKA. ŘÍZENÍ ZÁSOB.
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ :
13. 10. 2016, Ostrava,
25. 10. 2016, Praha,
10. 11. 2016, Bratislava,
Komu je seminář určen:
Manažerům logistiky. Manažerům nákupu, střednímu a vyššímu managementu společností všech velikostí, kteří
chtějí oddělení nákupu řídit a vlastní nákupní činnost realizovat.
Očekávané přínosy pro účastníky semináře:
Účastníci získají ucelený, systémový a strategický pohled na řízení logistických procesů a s nimi souvisejících
nákladů.
Na praktických příkladech si osvojí metody nástroje a postupy při formulaci vlastní logistické strategie.
Na semináři budou mít účastníci možnost konzultovat, diskutovat a porovnávat vlastní logistickou strategii se
zkušeným lektorem i s ostatními účastníky semináře.

Program:
Teoretický výklad a praktická východiska pro nákupní logistiku. Příklady z praxe a diskuse.
1. Základy systémové logistiky – úloha nákupu v logistice, vliv nákupní strategie na úroveň logistických služeb
poskytovanou zákazníkům.
2. Analýza zásoby – ABC analýza, XYZ analýza, analýza sezónnosti, vyhodnocení pojistné zásoby, obratové
zásoby.
3. Předpověď poptávky – matematické predikční metody, jejich význam a použitelnost pro praxi v nákupních
činnostech.
4. Řízení zásob - nastavení pojistných a obratových zásob, optimalizace stavu zásoby, uplatnění nákupních
objednávkových systémů v praxi.
5. Logistické plánování – provázanost mezi plánem prodeje, plánem výroby a plánem nákupu, využití SW
nástrojů pro logistické plánování .
6. Tvorba požadavků na operativní nákup – proces správného vystavení objednávky směrem k dodavateli.
7. Organizace výběrových řízení – postupy výběrových řízení, jejich správná volba, dokumentace výběrových
řízení.
8. Vyjednávací taktika a strategie – metody aktivního vyjednávacího postupu a řízení dialogu při obchodním
jednání.
9. Multikriteriální hodnotová analýza– volba kritérií pro výběr dodavatele, párové vážení kritérií,
matematické nástroje pro vyhodnocení výběrového řízení.
10. Controlling nákupních činností – controlling nákupních činností jako součást komplexního logistického
controllingu, volba a nastavení ukazatelů efektivního nákupu,
hodnocení nákupčích a nákupních týmů, motivační vazby pro pracovníky nákupu.
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PŘÍPADOVÉ STUDIE Trénink operativní a strategický nákup.
1. Manažerská hra pro nácvik dovedností operativního nákupu a řízení zásob.
2. Simulace jednání nákupního týmu s uplatněním metody multekriteriální hodnotové analýzy.
METODIKA: Seminář a interaktivní workshop s praktickými příklady a tréninkem.
PŘEDNÁŠÍ A KONZULTUJE:

Ing. Radek David ALog.
konzultant, certifikovaný auditor logistiky
Absolvent VŠB – technické univerzity, obor dopravy a manipulace s materiálem

·
·
·

Absolvent celoročního kurzu „Veriniging Logistiek Management,den Haag - Logistika-řízení zásob"
Odborné zkušenosti v oblasti vývoje atypických manipulačních zařízení získal ve společnosti IMADOS
Manažerské zkušenosti získal v pozicích jednatele společnosti KONPRO, vedoucího ostravské pobočky
IMADOS Logistic a v roli vedoucího odboru logistiky České pošty, OZ Severní Morava.

·

Podílel se na realizaci významných logistických projektů. Jeho specializací je oblast řízení zásob, nákup, logistický audit,
dynamická simulace a reengineering logistických procesů. Pracoval m.j. pro firmy Český telecom, Philip Morris,
Rudof Jelínek, České aerolinie, Plzeňský prazdroj, Tatra, Martek Medical.

·

Působí jako lektor a trenér v oblasti logistiky pro několik vzdělávacích agentur. Je spoluautor rozsáhlé
publikace „Logistika v praxi“ vydavatelství Verlag Dashöfer. Publikoval odborné články v časopise Logistika.

Materiály: Tištěná publikace. Zakončení kurzu : Certifikát
ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
MÍSTA KONÁNÍ KURZU:

Brno :
Praha:
Ostrava:

Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, http://www.hibrno.cz
Hotel Galerie Royale****, Křížikova 87, Praha - Karlín , www.galerieroyale.cz
hotel Mercure Ostrava Center,Českobratrska 18/1742,702 00 OSTRAVA

ÚČASTNICKÝ POPLATEK Nákupní logistika
Školné a služby :
4 600,00 Kč
21% DPH:
966,00 Kč
CELKEM:
5 566,00 Kč
Účastnický poplatek zašlete:
ČSOB : č.ú. 221 903 844 / 0300
IČO : 284 27 637, DIČ: CZ 284 27 637,
IBAN: CZ13 0300 0000 0002 2190 3844

SEKRETARIÁT INFORMACE:
INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,
Sídlo společnosti: Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
POBOČKA: Spojů 835/2 , 708 00 OSTRAVA- Poruba
Tel: 00420/222 365 894, 212 340 304, Mobil: 00420/604 729 119 , 733 465 880
E-mail: inorga@inorga.eu
www.inorga.eu

INORGA Tréninkové centru s.r.o.,
INORGA Tréninkové centru s.r.o. ,
INORGA Consulting , s.r.o. ,

Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, sídlo společnosti
Spojů 835/2 , 708 00 OSTRAVA- Poruba - pobočka
Prešovská 39 , 821 06 BRATISLAVA - Slovenská firma - Slovenská firma

www.inorga.eu , inorga@inorga.eu Tel: 222 365 894, Mobil: 604 729 119 , 00421/949775913
© IINORGA Tréninkové centrum s.r.o , 2015

Str. 2

… pomáháme Vám růst
…..najdeme pro Vás řešení.

PŘIHLÁŠKA, ano, zúčastním se kurzu

NÁKUPNÍ LOGISTIKA . ŘÍZENÍ ZÁSOB.
o 13. 10. 2016,
o 25. 10. 2016,
o 10. 11. 2016,

OSTRAVA
PRAHA,
Bratislava,

var.symbol 130616
var.symbol 251016
var.symbol 10 1116

1.Příjmení, jméno, titul:
Funkce:

E-mail:

Název a přesná adresa / fakturační/ organizace:
Přesná adresa:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Jméno pracovníka, který je zodpovědný za vzdělávání ve firmě:
Tel:
E-mail:
Obchodní a storno podmínky:
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář/trénink, podklady ke každé akci, oběd, občerstvení během dopolední a odpolední
přestávky a konferenční set.
Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním akce získáte zpět 50% ceny akce.
Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním akce či při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za akci nemůžeme vrátit.
Neproběhla-li platba za akci z Vaší strany před konáním akce,
bude Vám v prvním případě fakturováno 50% ceny akce, ve druhém pak 100% ceny akce. Samozřejmě je možné převést účast na akci
kolegu/kolegyni. Odhlášení ze semináře/tréninku musí být provedeno písemně (e-mailem, faxem).
Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu.
Náklady na ubytování v místě konání akce nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty

var. symbol:

Podpis :
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