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Budowanie skutecznych zespołów zakupowych

Zakres tematyczny

Przedmiotem prezentacji będzie omówienie najczęściej 

występujących struktur organizacji zakupowych. 

Przedstawimy także różne role jakie mogą pełnić 

w przedsiębiorstwie 

(operacyjna/taktyczna/strategiczna). Skupimy się także 

na przyszłości funkcji zakupowej oraz kompetencjach 

poszczególnych członków zespołu zakupowego w 

zależności od tego jaką role pełnią.

Odbiorcy

Najwyższa Kadra Managerska, Dyrektorzy Zakupów, 

Dyrektorzy Fabryk pod których podlegają zakupy, 

Dyrektorzy Łańcucha Dostaw, Logistyki czy Zaopatrzenia, 

Kierownicy/Managerowie Zakupów.

Czas trwania

45 minut

Szczegóły
 

Przedstawiamy zarys tematyki skutecznego zarządzania zespołami zakupowymi. 

Zasygnalizujemy kluczowe kwestie dotyczące struktury działu zakupów, rekrutacji członków 

zespołu, zarządzania zespołem i własną karierą lidera. 

 

PROWADZĄCA

AGNIESZKA PIĄTKOWSKA

Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji,

Partner w międzynarodowej firmie 

rekrutacyjnej Big Fish,

Członek międzynarodowego zespołu 

przeprowadzającego ocenę kompetencji 

kandydatów w obszarze zakupów,

Dyplomowany Asesor. Twórca modelów 

kompetencyjnych i programów 

rozwojowych dla kadry zakupowej,

Wykładowca,

Koordynator szkoleń.

W zależności od wielkości i typu biznesu (jego kompleksowości) mamy do czynienia z różnymi 

strukturami działu zakupów. Od lokalnych, płaskich struktur zakupowych po globalne dywizje. 

Najczęściej spotyka się podział struktury względem kategorii zakupowych, projektów lub też 

względem procesu zakupowego, o czym bardziej szczegółowo opowiemy podczas prezentacji.



Narzędzia do planowania strategii zakupowej

Zakres tematyczny

Przedmiotem prezentacji będzie omówienie wybranych 

elementów procesu zarządzania kategorią zakupową. 

Zaprezentujemy także kilka istotnych analiz, które 

należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej 

strategii zakupowej danej kategorii. Poruszymy również 

temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii 

oraz budowania relacji z dostawcami.

Odbiorcy

Dyrektorzy Zakupów, Kierownicy/Managerowie 

Zakupów, Liderzy/Managerowie Kategorii Zakupowych, 

Kupcy, Specjaliści ds. Zakupów, Specjaliści 

ds. Zaopatrzenia. 

Czas trwania

3 godziny

Renata Olszewska – Jedynak

PROWADZĄCA

Ekspert/ menedżer ds. zakupów z około 

20 letnim doświadczeniem w globalnych 

organizacjach sektora FMCG.

Przez ponad 5 lat piastowała rolę lidera 

kategorii opakowań na regon EMEA.

Przeprowadziła szereg projektów 

związanych z LCC sourcing, kwalifikacją i 

wdrażaniem nowych dostawców, 

racjonalizacją bazy dostawców, 

opracowaniem i wdrażaniem strategii 

sourcingowych, rozwojem dostawców i 

SRM, zarządzaniem ryzykiem, NPD.

Posiada uprawnienia Audytora 

Wiodącego CSR.

Szczegóły

Mapowanie klienta 

wewnętrznego - pomaga 

określić: Kim jest klient 

wewnętrzny, dlaczego jest 

zainteresowany pracą Kupca, 

jak może on wpływać na jego 

działania. Przedstawimy, jak 

zarządzać klientami 

wewnętrznymi i jakie narzędzia 

będą nam do tego pomocne.

Wymagania biznesu - narzędzie 

szczególne pomocne dla 

Kupców w nowej organizacji, 

które pomaga zrozumieć,  

czego organizacja oczekuje od 

bazy dostawców. W zależności 

od specyfiki rynku, mogą to 

być:  czas dostawy, koszt, 

ciągłości dostaw, 

innowacyjność, jakość, poziom 

obsługi lub inne.

Opportunity analysis - analiza 

potencjału/możliwości/trudnoś

ci, służąca do identyfikacji 

obszarów,  wymagających 

szczególnych nakładów czasu i 

sił.

RENATA OLSZEWSKA - JEDYNAK

Quick wins (osiągnięcie 

szybkich oszczędności) - 

szczególnie istotne narzędzie 

pracy kupca w zarządzaniu 

oczekiwaniami organizacji. 

Ułatwia zaplanować poziom  

oszczędności i czas ich 

uzyskania.

Analiza kupujących 

i sprzedających - narzędzie  

służące do analizy poziomu 

konkurencyjności rynku  

dostawców.

Analiza SWOT - jedna 

z podstawowych metod analizy 

strategicznej przedsiębiorstwa. 

Nazwa metody jest akronimem 

angielskich słów strengths 

(mocne strony), weaknesses 

(słabe strony), opportunities 

(szanse potencjalne lub 

zaistniałe w otoczeniu), threats 

(zagrożenia prawdopodobne lub 

istniejące w otoczeniu).
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Macierz Kraljica - odpowiada na 

pytanie, od czego zacząć 

tworzenie optymalnego 

procesu zakupowego. To 

strategiczne narzędzie grupuje 

kategorie według ich wpływu 

na wynik finansowy firmy oraz 

ryzyko związane z dostawcami.

Risk & business continuity plan 

(zarządzanie ryzykiem) - 

zarządzanie polegające na 

monitorowaniu i obniżaniu 

ryzyka do poziomu 

akceptowalnego przez 

organizację w stosunku do bazy 

dostawców jak i do 

poszczególnych inicjatyw 

zakupowych.

Model kosztowy, TCO - prawie 

każda firma przeprowadza 

analizę kosztów przy obliczaniu 

własnej ceny produktu, ale 

niewielu próbuje zrobić to dla 

zakupionych przedmiotów. Nie 

jest to łatwe i wymaga 

pewnych umiejętności  

inżynierskich. Jednak przy 

pewnej dozie determinacji 

i podstawowej wiedzy 

rynkowej, każdy specjalista 

ds. zakupów jest w stanie 

przygotować  model kosztowy 

w połączeniu z całkowitymi 

kosztami posiadania.

Partner merytoryczny PCI firma Big Fish specjalizująca się 

w rekrutacji, szkoleniach i doradztwie zakupowym, 

ufundowała nagrody w postaci dwóch wejściówek na 

swoje szkolenia w 2019 r. dla uczestników wykładu 

merytorycznego dotyczącego budowania skutecznych 

zespołów zakupowych oraz warsztatów poświęconych 

narzędziom do planowania strategii zakupowych. 

 

Nagrody rozlosowane zostaną na koniec każdego 

z wystąpień wśród uczestników (wykładu/warsztatu).

Losowanie nagród

Darmowy udział w szkoleniu Leadership in Procurement, dla słuchacza 

wykładu „Budowanie skutecznych zespołów zakupowych” – termin udziału 

w szkoleniu do ustalenia z przedstawicielem Big Fish. 

 

Program szkolenia: 

Darmowy udział w szkoleniu „Zarządzanie kategorią zakupową”, dla uczestnika 

warsztatów poświęconych narzędziom do planowania strategii zakupowych 

– termin udziału w szkoleniu do ustalenia z przedstawicielem Big Fish.

 

Program szkolenia:

KLIK

KLIK

Misją firmy BIG FISH jest tworzenie i rozwój profesjonalnych zespołów 

zakupowych, które zapewnią osiągnięcie oczekiwanych rezultatów 

biznesowych w ustalonym czasie w każdych warunkach.

http://www.pcidays.pl/
http://www.e-bigfish.com.pl/pl/szkolenia/procurement-leader-academy-szkolenia-dla-liderow/przywodztwo-leadership-in-procurement
http://www.e-bigfish.com.pl/pl/szkolenia/zamkniete/category-management

