KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Manutan, Asociace Procurementnu a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského
kraje Vás společně srdečně zvou na seminář

Nákup z pohledu Lean managementu, TCO a Procurementu
Termín a čas
Čtvrtek 29. 5. 2019
9:00–14:00 Seminář
14:00–16:00 Doprovodný program Bezpečnost
Centrum Libros Ostrava
(škola smyku – nutno rezervovat)
Místo
Centrum Libros Ostrava
Palackého 1114, 702 00 Ostrava - Přívoz
Česká Republika
GPS: 49°51'2.498"N, 18°15'21.979"E
Přednášející

Zaměření semináře
Seminář bude zaměřen na současný
a budoucí trend nakupování. Rozsah
procurement kompetenci a pohled
managementu na očekávaný přínos.
Očekávaný vývoj struktury procurement
oddělení a požadavky na profesni profil
pracovnika procurementu. Lean management s propojením na Procurement 4.0.
Procurement jako servis nebo procurement
jako business. Očekáváný dopad procurementu – automatizace – na úspory, kvalitu
a rychlost práce. Úspory nákladů díky
konceptu TCO pod kontrolou. Nástroje
(SW, aplikace) pro eProcurement.

Pavel Uksa
Procurementu se věnuje
více jak 30 let
Řídil mezinárodní
projekty v CEE regionu
Založil Asociaci
Procurementu
Věnuje se odborným
konzultacím

Co na semináři získáte?
materiály s praktickými tipy
prostor konzultace vlastních otázek
networking v oblasti nákupu
certifikát o účasti
Na semináři je zajištěno
občerstvení během celého dne
parkování zdarma

Registrace

Cena

Pro přihlášení prosím využijte registrační
formulář na: www.khkmsk-registrace.cz
Přihlaste se nejpozději do 22. 5. 2019.
V případě, že se nebudete moci osobně
účastnit, respektujeme náhradníka, který se
ohlásí u prezence. Přihláška je platná až po
uhrazení účastnického poplatku.

Členové HK ČR 300 Kč bez DPH (363 Kč s 21 % DPH)
Ostatní 400 Kč bez DPH (484 Kč s DPH)

Pozor omezená kapacita
přednáškového sálu!

MANUTAN
Vybavení kanceláří, skladů a dílen

Způsob platby
Poplatek prosím uhraďte předem platebním
převodem na účet KHK MSK č. 373630443/0300
a to nejpozději do 22. 5. 2019.
Variabilní symbol: 1903
Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název
Vaší společnosti nebo IČ, abychom mohli identifikovat platbu.

ASOCIACE PROCUREMENTU

