Utbildning

VERKSAMHETSNYTTA

Utbildning i offentlig upphandling

– brett utbildningsprogram för såväl nybörjare som erfarna upphandlare
På våra utbildningar använder vi bara
konsulter som:

erfarenhet av ämnet och som vill få en professionell och
yrkesmässig bas att stå på.

• har praktisk och teoretisk kompetens på hög nivå
• är kreativa och inspirerande

Blå – Specialistutbildningar för dig som vill
specialisera dig inom offentlig upphandling.
Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som
har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. En specialistutbildning
ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper.
Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning
Concept 1.

Vi håller grund- och fördjupningsutbildningar samt
längre utbildningsprogram inom offentlig upphandling.
Våra utbildningar håller alltid hög kvalité liksom våra
lärare som alla har mångårig praktiskt och teoretisk
kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet i
upphandling, en kurs som passar din nivå.

Flera utbildningsnivåer inom offentlig
upphandling
Vi har delat in våra kurser i tre utbildningsnivåer:
Grön – Introduktionsutbildningar för dig som är
ny inom upphandlingsområdet. De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen

V

i har ett brett utbildningsprogram som är
anpassat för såväl nybörjare som för erfarna
upphandlare.
Vi erbjuder allt från endagsutbildningar till längre
utbildningar som Concept 1, Diplomerad upphandlare,
10 dagar och Concept 2, Certifierad upphandlare,
15 dagar.
Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för Sveriges upphandlande myndigheter och
enheter. Upphandling omsätter stora värden och det är
viktigt att det blir rätt – både juridiskt och affärsmässigt. Kunskap är grunden för att kunna uppnå detta och
vi har formulerat utgångspunkter för vad som ska vara
vägledande för all vår utbildningsverksamhet.

Alla våra utbildningar ska:
• ge inspiration och kunskap som är praktiskt
tillämpbar
• visa på alternativ och möjligheter
• vara juridiskt korrekta, om rättsläget är oklart
kommer vi att berätta det och ge råd om hur
situationen kan hanteras

Läs mer om utbildning
på vår webbplats

Röd – Expertutbildningar för dig som vill fördjupa dig inom offentlig upphandling. Här
vänder vi oss till dig som har många års erfarenhet
inom ämnet offentlig upphandling och som vill utöka
dina kunskaper ytterligare. På den här nivån ingår vår
15-dagars Certifieringsutbildning Concept 2. Utbildningen är anpassad för att motsvara de kunskaper
som krävs för att klara av SOI-certifieringen.

Utbildningar på hemmaplan
Om ni önskar kan vi även genomföra utbildningar på
plats hos er. Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill
specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar.
Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som
vill gå samman och beställa en gemensam utbildning
går det naturligtvis bra. Utöver de utbildningar som
finns med i utbildningskatalogen kan vi bland annat
erbjuda följande utbildningar: Introduktion LUF, LOU
för beslutsfattare och Affärsjuridik.
Våra längre utbildningsprogram
• har aktuellt innehåll
• hålls av kompetenta lärare som till vardags arbetar
som upphandlingskonsulter
• varvar teori med praktiska övningar
Certifierad upphandlare, Concept 1, genomförs under
10 dagar, ger dig som upphandlare en stabil grund att
stå på i ditt dagliga arbete.
Diplomerad upphandlare, Concept 2, genomförs
under 15 dagar, utvecklar dig som är en erfaren
upphandlare så du kan ta dig an mer komplexa
upphandlingar.

”Vi hjälper köpare inom offentlig sektor att
genomföra lyckade affärer.”

• SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag;
AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Vår verksamhet är i huvudsak inriktad på offentlig upphandling. Vi
genomför både samordnande upphandlingar och enskilda
upphandlingsuppdrag åt främst kommuner och landsting.
• AffärsConcept är ett konsultföretag. Vi har sedan 1995
åtagit oss uppdrag som är till fördel för myndigheter,
organisationer och företag som omfattas av upphandlingslagstiftningen.
• Vår verksamheten består av fem tjänsteområden:
––
––
––
––
––

upphandling
utbildning
utredning
upphandlingsrätt
uppföljning

Kontakta oss
Elisabeth Göransson
Gruppchef, Utbildningsansvarig
elisabeth.goransson@affarsconcept.se
08 709 59 26
070 305 22 70
Katariina Virkkunen
Gruppchef
katariina.virkkunen@affarsconcept.se
08 709 59 73
072 517 34 70
Maria de la Motte
Regionchef, Region Syd
maria.delamotte@affarsconcept.se
040 661 62 12
072 530 15 73
Niclas Andersson
Regionchef, Region Väst
niclas.andersson@affarsconcept.se
031 701 62 04
072 503 73 12
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