FAGLIGT ARRANGEMENT

KAN BEDRE INDKØB BETALE SIG?

Alle virksomheder og organisationer køber ind og får løst opgaver eksternt. Men hvordan realiseres de enorme gevinster, som erfaringer og
forskning viser, at der er ved anvendelse af strukturerede processer og værktøjer til indkøb og sourcing? Vi har inviteret 3 af de førende eksperter
på området til at gå i dybden med emnet - fra flere perspektiver. Der vil undervejs være rig mulighed for at dele erfaringer, debat og få inspiration.
ER SOURCING DET NYE SORT?
Det simple indkøb er udfordret, og Aalborg Universitet forsker i
at finde nye modeller. Resultaterne fra Sourcing Excellenceprojektet, der er støttet af Industriens Fond, bliver gennemgået.
v/Morten Munkgaard Møller, lektor, Aalborg Universitet
SÅDAN INDKØBER FORSVARET
Forsvaret har professionaliseret sine indkøb af materiel og IT.
Ud fra konkrete eksempler beskrives de anskaffelsesprocesser,
-metodikker og –værktøjer, der har muliggjort markante
økonomiske besparelser - uden kompromis med kvaliteten.
v/Nicolai Ginnerskov Pedersen, Afdelingschef - Strategisk
indkøb, Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen

PRAKTISKE FORHOLD
Arrangementet finder sted
tirsdag den 29. maj 2018, kl. 16.00 - 20.00.
Det foregår i Faarup & Partners lokaler:
Vestergade 1, 2.sal, 1456 København K.
Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter ”først til
mølle” princippet.
Tilmelding til tilmeld@faaruppartners.dk

FREMTIDENS INDKØB
Hvordan sikrer vi, at fremtidens procurement teams bliver endnu
mere relevante for realiseringen af virksomhedernes strategi og
samtidig anerkendt for at medvirke til vækst, øget kundetilfredshed og forbedret bundlinje?
v/Søren Mølby Henriksen, tidl. indkøbsdirektør for Nordea og
Danske Bank - nu direktør for og stifter af Provations
REALISERING AF GEVINSTERNE
Med worst- og best practice eksempler gives opskriften på at
lykkes: En systematisk tilgang, realistiske business cases, og et
klart ejerskab til forandringer og planer.
v/Henrik Faarup, Faarup & Partners
ERFARINGSUDVEKSLING
Arrangementet fortsætter kl. ca. 18.30 i stueetagen, hvor vi får
middag på en af Københavns historiske restauranter.
/v Café Gl. Torv
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