
Kvalificerat inköp
och upphandling 
2 år, 400 YH-poäng, Norrköping

Har du en dröm om att bli upphandlare eller inköpare? Vill du satsa 
på ett spännande framtidsyrke? Då är detta utbildningen för dig!

Både inköparen och upphandlaren har viktiga roller i organisationen. 
Du förväntas ha en bred kompetens i allt från ekonomi, 
produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig 
upphandling till inköpsteknik.

God kommunikations- och förhandlingsförmåga, goda språkkunskaper 
med fokus på yrkesområdet samt goda IT-kunskaper är centrala 
förmågor för inköparen och upphandlaren.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som inköpare inom den 
privata sektorn eller upphandlare inom den offentliga. Som inköpare 
har du ofta en viktig roll inom olika projekt. 

Roller du kan komma att ha är:
• Anbudsgivare mot offentlig sektor
• Konsult
• Inköpare privat sektor
• Inköpsansvarig
• Upphandlare
• Upphandlingsassistent

Start: Augusti 2022
Sista ansökan: 5 maj 2022
Ansök via: www.osyh.se

Utöver grundläggande 
behörighet för yrkeshögskola 
ska du ha godkänt betyg i:
• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som
andraspråk 2)
• eller kunskaper som kan
bedömas som motsvarande.

Reell kompetens:
Du kan alltid söka en utbildning 
även om du saknar behörighet. 
Då tar vi hänsyn till din reella 
kompetens.

KONTAKT
Anna Bergqvist
011-15 39 40
anna.bergqvist2@ 
norrkoping.se
www.logistikprogrammet.org

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och reg-
lerteknik, termodynamik, kemi och miljö för 
att säkra en bra och miljövänligare produk-
tion inom kraft-, värme- och energiteknik.

COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverkningsme-
toder, konstruktion och design av plast- och 
kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förutsätt-
ningar för ett administrativt arbete inom vår-
den. Utbildningen är bred och har ett nära 
samarbete med landstinget i Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA
Efterfrågan på undersköterskor med 
specialistkompetenser kommer att öka!

PALLIATIV VÅRD (Linköping)
Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård 
för alla åldrar i samtliga vårdformer.

DEMENS (Motala/Mjölby)
Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om perso-
ner med demenssjukdomar samt kunska-
per inom kvalitetsutveckling i vården. 

Läs mer på www.osyh.se

VILKET YRKE
VÄLJER DU?
Våra yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda

i nära samarbete med arbetslivet.

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och 
reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö 
för att säkra en bra och miljövänligare 
produktion inom kraft-, värme- och ener-
giteknik.

COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverknings-
metoder, konstruktion och design av plast- 
och kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förut-
sättningar för ett administrativt arbete 
inom vården. Utbildningen är bred och 
har ett nära samarbete med landstinget i 
Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA 
AVANCERAD OMVÅRDNAD, 
PALLIATIV VÅRD
Linköping, Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård för 
alla åldrar i samtliga vårdformer.

UNDERSKÖTERSKA MED 
SPECIALISTKOMPETENS, DEMENS
Motala/Mjölby, Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om personer 
med demenssjukdomar samt kunskaper 
inom kvalitetsutveckling i vården. 

5 MAJ
Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED



INDUSTRIELL EKONOMI, 15 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper i ekonomi, med fokus på inköpspro-
cessen. I kursen integreras ekonomiskt lönsamhetstänkande 
med Supply Chain-synsättet. Kursdeltagaren lär sig bl a hur 
man med hjälp av redovisning, budgetering och kalkylering 
styr företagets resursutnyttjande. 

IT-STÖD FÖR INKÖPARE, 20 YH-POÄNG
Yrkesrollen ställer stora krav på avancerade IT-kunskaper. 
Kursens mål är att ge kunskaper i användandet av modern 
IT-teknik.  

AFFÄRSENGELSKA INKÖP, 50 YH-POÄNG
Den studerande utvecklar sina färdigheter i engelska med 
inriktning mot yrkesområdet. Allt i syfte att kunna kommuni-
cera – skriftligt och muntligt - på ett smidigt och professionellt 
sätt vid internationella affärskontakter.

PROJEKTMETODIK OCH KOMMUNIKATION, 15 YH-POÄNG
I denna kurs lägger vi grunden för en god kommunikation i 
arbetslivet. Det är av stor vikt att kunna kommunicera på ett 
lämpligt sätt, både muntligt och skriftligt.

PROJEKTLEDNING, 10 YH-POÄNG
Kursens mål är att ge kunskaper i att leda, planera, styra och 
följa upp projekt. Den skall ge kunskaper om arbetsmetoder, 
rollfördelning, användandet av projektverktyg samt kvalitets-
säkringsmodeller.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 20 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper om styrning av material- och informa-
tionsflöden, från råvaruleverantör till den slutlige förbrukaren. 
Kursdeltagaren får förståelse för hur inköpsfunktionen sam-
verkar med andra funktioner inom företaget, såväl tekniskt 
som ekonomiskt. 

ELEKTRONISKA AFFÄRER, 10 YH-POÄNG
Kursen ger goda kunskaper inom området elektronisk
affärskommunikation i allmänhet och för inköpsområdet i 
synnerhet. Den ger en grund för framtida arbete med att 
effektivisera inköpsprocessen med hjälp av olika IT-lösningar.

EXAMENSARBETE, 20 YH-POÄNG
Den studerande får, genom ett forskningsinriktat projekt som 
genomförs i grupp, djupgående kunskaper inom ett specifikt 
inköpsområde. Kursen, som avslutas med skriftlig och muntlig 
redovisning samt opponering, ger fördjupade kunskaper inom 
ett eget valt intresseområde.

FÖRETAGETS MILJÖARBETE, 10 YH-POÄNG
Kursen syftar till att ge kunskaper inom miljöområdet med 
fokus på inköp. Kursdeltagaren lär sig hur man inom miljöom-
rådet kan möta lagstiftning, regelverk och marknadskrav, med 
hjälp av verktyg och system.

IT FÖRDJUPNING, 10 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper inom området databaser samt en för-
djupning i användandet av kalkylprogram. Den studerande lär 
sig hur kalkylprogram kan interagera med affärssystem och 
andra databaser.

LÄRANDE I ARBETE, 120 YH-POÄNG
Här omsätts utbildningens teoretiska kurser i praktiken! LIA 
genomförs i två perioder om 10 respektive 14 veckor. Under 
LIA1 genomför man tillsammans med en studerandekollega 
ett skarpt inköpsprojekt inom en verksamhet. Under LIA2 
verkar den studerande som inköpare/upphandlare inom en 
verksamhet.

OFFENTLIG UPPHANDLING, 10 YH-POÄNG
Denna grundkurs inom offentligt inköp och upphandling 
sätter fokus på frågor som är specifika för en inköpare inom 
offentlig sektor. Juridiska frågor kring LOU, LUF, LOV samt 
analys av överprövningar och aktuella rättsfall är väsentliga 
delar av kursen.

OFFENTLIG UPPHANDLING FÖRDJUPNING, 20 YH-POÄNG
Kursen ger goda kunskaper om upphandlingsprocessen och 
den avtals-/köpsrättsliga process som är en del av upphand-
lingen. Den studerande kan efter avslutad kurs genomföra 
en upphandling, överklagandeprocessen samt ge råd till 
inköpschefer och ledningsgrupp i upphandlings- och rättsliga 
frågor. 

STRATEGISKT INKÖP OCH UPPHANDLING,  
25 YH-POÄNG
Den studerande får förståelse för och insikt i de strategiska 
aspekterna av inköps-/upphandlingsarbetet. Motiv, mål och 
metoder gås igenom för områdena kategoristyrning, leveran-
törsmarknader, leverantörsbedömning och utvärdering samt 
CSR.

INKÖP, 45 YH-POÄNG
Kursen syftar till att ge kunskap i hur inköpsorganisationens 
arbete fungerar samt en god överblick över inköpsprocessen, 
både ur ett operativt och ett taktiskt perspektiv. I en vidare 
mening ska kursen ge en förståelse för inköpsfunktionens 
roll och funktion i såväl en privat som offentlig verksamhet. 
Kursen syftar även till att medvetandegöra hur inköpsarbetet
påverkas av den globala ekonomin.
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