Kunskap och nätverk
– nyckeln till framtidens affärer

För dig som vill nå toppen
inom inköp, logistik och
offentlig upphandling
Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom
inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och
juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, hela certiﬁeringsprogram,
företagsakademier och handböcker för både dig och din
organisations kompetensutveckling.
Till vår hjälp har vi kompetenta lärare och konsulter samt
ett digert nätverk med inköpare och logistiker. Hela vår
pedagogik och utbildningsﬁlosoﬁ med tillämpad teori syftar till
att förbättra din organisations lönsamhet, konkurrenskraft och
din affärsmässiga framgång.
Våra utbildningar och program är kvalitetssäkrade och
internationellt gångbara. Förutom utbildningar erbjuder vi
också aktuella seminarier och kvaliﬁcerade konsulttjänster.
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Med våra utbildningar kan du känna dig trygg i förvissningen om att du
alltid har rätt kunskap för att lyckas i ditt yrkesliv.

utbiLdningAr

Kompetensutveckling
inom supply chain
ökar din framgångsfaktor
Våra utbildningar och certiﬁeringsprogram inom inköp,
logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik ger
dig de verktyg som du behöver för att lyckas i din yrkesroll.
Läs en grundutbildning, en enstaka kurs
eller ett helt certiﬁeringsprogram
Figuren nedan illustrerar exempel på hur vägen till Certiﬁerad inköpare CISilf® enligt
IFPSM kan se ut. Våra utbildningar passar dig som arbetar med inköp, logistik eller upphandling på såväl strategisk, operativ eller taktisk nivå.
Certifierad inköpare CISilf ®

Projektarbete

Alla våra
utbildningar
och certiﬁeringsprogram hittar du på
www.silf.se

Supplier Relationship
Management

Strategisk inköpsoch logistikledning

Kommersiell avtalsrätt och internationell handelsrätt
Buying Business Services
Ledarskap, kommunikation
och förändring

Valfri kurs*

Framgångsrik affärsförhandling

Valfri kurs*

Rätt vid köp

Valfri kurs*

Grundutbildning inköp – Inköpslicensen
*Rekommenderade valfria kurser: Category Management, Ekonomisk leverantörsbedömning,
Pris- och kostnadsanalys - PPCA, Framgångsrik projektledning, Negotiating From a Weak Position

Kundanpassade tjänster och akademier
Silfs företagsakademier är ett helt kundanpassat utbildningskoncept
Vi anpassar
som riktar sig till organisationer verksamma inom hela supply chain.
utbildningskonceptet
Akademin ger dina medarbetare ökade färdigheter att skapa ett ännu
till ditt företags behov
högre värde för organisationen.
av innehåll för att få en
Silf kan ta helhetsansvar för både innehåll och all kursservice.
effektiv och värdestyrd
Den pedagogiska plattformen justeras efter ert behov, med både
organisation
klassrum och digitalt lärande. Givetvis levererar vi även enstaka
utbildningar, anpassade efter just er organisations önskemål och behov.
Vi har även alla delar som behövs för att implementera kategoristyrning
i er verksamhet; utbildning, konsulttjänster, handböcker och konkreta verktyg.
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Procurement Leadership Programme
– programmet för dig som vill
utvecklas som inköpschef
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Ett unikt samarbete mellan Silf, NEVI (Nederländernas inköpsförbund) och
Maastricht University. Utbildningen ger dig den bästa blandningen av teori och praktik.
Till din vägledning har du internationellt erkända professorer som besitter stor expertis
inom respektive inriktning. I programmet får du nätverka, utbyta erfarenheter och
kunskaper med andra inköpschefer. Programmet pågår under sammanlagt nio månader
och omfattar sex moduler som arrangeras i Nederländerna respektive Sverige.
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Sveriges starkaste nätverk
för inköpare, logistiker och
offentliga upphandlare
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Det ställs allt högre krav på dig som arbetar inom supply
chain. Ett medlemskap i Silf öppnar dörren till den globala
spelplanen för Sveriges alla inköpare och logistiker.
Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp, logistik och
upphandling. Vårt uppdrag är att främja din karriärutveckling. Genom olika former av
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte skapas förutsättningar för ökad effektivitet,
lönsamhet och affärsmässighet inom såväl privat som offentlig sektor. För att öka ditt
personliga medlemsvärde ingår Silf som aktiv part i medlemsnätverken International
federation of purchasing supply management, IFPSM och European logistics association,
ELA.

Sextio års erfarenhet i ryggen och fokus på det senaste
Vår mission är att stärka de yrkesroller som arbetar i supply chain, bl a genom att bedriva
aktiv trendspaning, stödja forskning och utveckling samt ﬁnansiera professurer i inköp och
logistik. I vårt fortsatta arbete med att utveckla Silf som ett stöd för framtidens inköpare,
logistiker och upphandlare, känns det tryggt att ha sextio års branscherfarenhet i ryggen.

FördEL ArnA
mEd Ett mEdLEmSKAP i SiLF
rabatt på våra utbildningar
Rabatt på utbildningar som arrangeras av Silf

Ett starkt nätverk
Medverka i Silfs omfattande nätverk med tillhörande nätverksgrupper
och träffar – regionalt, nationellt och internationellt

inspiration och kunskap
Inbjudan till olika aktiviteter och besök på spännande företag
Aktuell årlig trendspaning i Trendrapporten
Instiftade priser till framstående personer

mentorprogram
Erfarenhetsutbyte mellan dig som är ny i branschen och dig som har
lång erfarenhet
Studentutbyte mellan universitet och högskolor

tillgång till forskning och rapporter
Best Practice inom inköp och logistik från IFPSM och ELA
Silfs PMI, Purchasing Manager Index, varje månad plus ekonomiska
analyser

Företagsmedlemskap
Vid ﬂer än fem medlemmar per företag
bli medlem
i föreningen!
www.silf.se

Vi investerar
i din framtid
Vår verksamhet drivs givetvis på affärsmässiga grunder av professionella medarbetare.
Men till skillnad från andra utbildningsföretag har vi inga aktieägare. Istället återinvesterar vi eventuellt överskott i verksamheten. Vi kan därför ﬁnansiera professurer,
sponsra forskningsprojekt och initiera samarbeten mellan företag och högskolor.
Allt för att öka kompetensen inom inköp och logistik och stärka din yrkesmässiga roll
som inköpare, logistiker eller upphandlare i framtiden.

Silf Competence
Kistagången 2, 164 40 Kista
Telefon:08-752 16 80, silfonline@silf.se
www.silf.se

