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Organisation och verksamhet  
Silf omsätter kompetens till hållbar lönsamhet - Vi utbildar Sveriges Inköpare och Logistiker. Silf Competence är 
Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling 
och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster 
för både organisationers kompetens- och karriärutveckling. 
 
Varje utbildning och program är kvalitetssäkrad efter internationella gångbara standards. Silf erbjuder även 
företagsanpassade utbildningar, seminarier, workshops, kompetensinventering, kvalificerade konsulttjänster 
samt e-Learning.   
 
Vi har sedan flera år tillbaka en miljöpolicy och arbetar ständigt med miljöförbättringar. Ny mål och 
handlingsplan för 2018-2019 utformades 2018. 
 
 
Miljöpolicy 
Silf Competence skall bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med ständiga förbättringar och 
förebyggande av föroreningar i de egna processerna. 
 
Vi skall informera och engagera vår personal, våra kunder och leverantörer samt övriga intressenter och på så 
sätt höja miljömedvetandet i hela utbildningsverksamheten. Miljöhänsyn skall utgöra ett naturligt moment i 
det dagliga arbetet och naturligtvis lever upp till gällande miljölagstiftning och föreskrifter. 
 
Miljöansvarig ansvarar för att uppdatera och informera ledningen samt berörda gällande ny lagstiftning som 
påverkar verksamheten.   
 
Silf Competence har en positiv miljöaspekt där både företaget och föreningens tjänster med lärande bidrar till 
en hållbar utveckling. Detta genom att utbilda Sveriges inköpare och logistiker, inom hela värdekedjan, om 
miljöns påverkan och hur man värnar cirkulär ekonomi och på bästa sätt hanterar ansvaret för en hållbar nu-, 
och framtid. 
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Silf Competence skall: 

• Påverka kunder/kursdeltagares miljömedvetenhet 
• Miljöanpassa inköp, produktion, transporter samt avfallshantering 
• Ställa miljökrav på våra leverantörer 
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