INKÖPSHANDBOK
Referenshandbok Inköp
Inköpsdesign har tagit fram en ”Referenshandbok Inköp” med struktur och grundinnehåll som lätt kan
anpassas och kompletteras med företagsspecifik information.
Inköpshandboken skapar den tydlighet och styrning i hela organisationen som är en förutsättning för
en effektiv inköpsverksamhet. Den ger svar på alla frågor som har med företagets inköp att göra.
INKÖPSSUPPORTLÖSNINGAR
• Strategiskt inköp
• Inköpschef att hyra

Ett grundtänk i Inköpshandboken är att informationen är målgruppsanpassad och enkel att hitta. Arbetet
med att ta fram en företagsanpassad Inköpshandbok bedrivs i projektform med konsultstöd.
Utgångspunkt för arbetet är Inköpsdesigns ”Referenshandbok Inköp” och företagets befintliga
beskrivningar av processer, rutiner, exempel, mallar etc.

• Operativt inköp
• Förändringsledning
• Kategoristyrning
• Projektinköp
• Spendanalys
• Avtalsmallar
• Checklistor

ANPASSADE
LÖSNINGAR
Ingen organisation är den andra
lik. Vi har stor erfarenhet av att
skräddarsy lösningar som
anpassar sig till kundens behov
och förutsättningar.

VÄRDEBIDRAG
Kompetensöverföring
Ny kunskap
Energi och entusiasm
Ordning och reda
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Ökat förtroende inom företaget

Inköpshandboken – När den finns på plats

Skapar ordning och reda

Förenklar och rationaliserar inköps-/beställningsarbetet

Ger mer tid till strategiskt inköpsarbete

Skapar standard inom företaget – man känner igen sig

Tydliggör roller och ansvar

Förenklar introduktion till nyanställda

Bidrar till att profilera Inköpsenheten

Skapar tydlighet mot leverantörsmarknaden

Tar vara på ”best practice” inom företaget - mallar och exempel

Bidrar till löpande styrning av hela inköpsverksamheten

erfarenhet – metodi k – resul tat

Tjänster och fördelar
Inköpshandboken bygger på ett pedagogiskt
nytänkande. Den görs åtkomlig via företagets
intranät.
Alla i företaget kan snabbt hitta den information
de för tillfället behöver. Ingen kan hävda att det
saknas information om hur man ska göra.

LÖNSAMHET
Inköpsdesign har arbetat med att
förbättra lönsamheten hos

Ett första nödvändigt steg för att stävja
kostsamma ”vilda inköp”.

Svenska företag sedan starten
2001. Det finns många sätt att

Det mesta av informationen finns troligen redan
på plats lite här och där i företagets filsystem,
men är svårt att överblicka och hitta. Vårt verktyg
samlar ihop det som behövs och gör det
tillgängligt på ett och samma ställe för alla inom
företaget

öka ett företags lönsamhet, men
inget är effektivare än att sänka
sina kostnader.

SNABBT PÅ PLATS
Tid är pengar! Vi tar hand om
våra kunders behov och vårt mål
är att alltid kunna möta de krav
på genomförande som behövs.
Vi har alltid kunniga
inköpsexperter tillgängliga på

Vi arbetar i alla branscher och på alla nivåer, inköp är universellt och vi kan bidra med erfarenhet
från såväl offentlig som privat verksamhet, stora och små organisationer, lokalt och internationellt.
Kort sagt rör det inköpsfrågor så är vi den perfekta samarbetspartnern!

Fakta om Inköpsdesign
VÅRA TJÄNSTER

Vår affärsidé
Inköpsdesigns affärsidé är att leverera slagkraftiga verktyg, metoder,

något av våra kontor som kan

kompetensutveckling och resurser som effektiviserar inköp och ökar

hjälpa till omgående när så krävs

lönsamheten i företag av alla storlekar och branscher.

Inköpsdesign har genom åren

Strategiskt inköp

Våra verktyg och metoder har vidareutvecklats under åren dels
tillsammans med våra kunder dels genom egen kompetensutveckling.

nöjda och återkommande

Inköpskraft
Utbildning

Vår personal
skapat en lång referenslista på

Spendanalys
Kategoristyrning

Våra tjänster

KVALITETSLÖSNINGAR

Inköpsdiagnos

Vi har allt från inköpsassistenter till seniora inköpsexperter och alla har de

Rekrytering

en sak gemensamt, ett brinnande intresse för inköp i alla dess former. Vi

Support

kunder. En gedigen kvalitet i allt

finns i Stockholm, Göteborg och Malmö

vad vi gör är vår ständiga strävan

Våra kunder

och vi är nöjda först när våra

Våra kunder representerar olika branscher och storlekar. Gemensamt är

uppdragsgivare är nöjda.

att de har haft en insikt om vikten av inköps påverkan på företagets
resultat och konkurrenskraft och haft beslutskraft för genomförande

Mer information om våra
produkter och tjänster finns på:
www.inkopsdesign.com
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