Excel för Inköpare och Logistiker - Ljungby
Behöver er verksamhet utveckla den analytiska förståelsen för era inköp och i slutändan spara pengar? Vill du utveckla
din kunskap inom Excel och samtidigt lära dig grunderna inom analys-och visualiseringsverktygen Power Query, Power
Pivot och Power BI?
Under den här utbildningen får du möjlighet att utveckla dina Excelkunskaper med praktiska övningar som är anpassade för inköp.
Vi kommer bearbeta data för en spendanalys i Excel, Power Pivot och Power Query samt visualisera den i Power BI.
Kunskapen tar du med dig vidare till ditt företag för att bidra med goda insikter till ert strategiska- och operativa inköpsarbete
samt ge ledningen en god förståelse för inköpsmönster.
Kursinnehåll
Kursen består av en dag med interaktivt egenarbete i form av korta videoinstruktioner med nedladdningsbara övningsuppgifter.
Innehållet i den dagen är grunderna i Excel, användbara funktioner, pivottabell och databaser. Du får även lära dig grunderna i
Power Query och Power Pivot.
Dag två består av en digital lärarledd lektion där fokus kommer ligga på att bearbeta en spendanalys med kunskaper från den
första dagen. I slutet av dagen kommer ni att få en uppgift som ska lösas tills nästa kurstillfälle. Dag tre är en fysisk lektion som
går ut på att visualisera insikterna i spendanalysen med hjälp av Power BI.
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta med inköpsdata i form av rapportering, spendanalys, business case,
KPI och liknande. Data är kunskap och här kommer vi att lära dig verktyg som kommer underlätta din förmåga att förstå och förmedla
insikterna i datan.
Vi vänder oss mot dig som jobbar som inköpschef, strategisk inköpare, taktisk inköpare, operativ inköpare och liknande roller.
Leverantör och Kursledare
One Academy AB och Christian Karner –inköpsanalytiker och Business controller med bakgrund från positioner inom Vattenfall,
Sopra Steria, Deloitte, Carlsberg, MTR, Adidas.
Plats, datum & tid
3 maj kl. 08.30-09.30 Introduktion (digital lärarledd lektion)
12 maj kl.08.30-16.30 Praktiska övningar och undervisning. Genomgång av hemuppgift i spendanalys (digital lärarledd lektion)
3 juni kl.08.30-16.30 Presentation av spendanalys, visualisera data i Power BI (fysisk lektion, Campus Ljungby)
Denna aktivitet är kostnadsfri och ingår i erbjudandet för STORK.
Anmälan
Anmäl dig via länk: Excel för inköpare och logistiker senast 2022-04-15.
Vid frågor kontakta henrik@campusljungby.se

STORK baseras på identifierade utmaningar som tillverkningsföretagen står inför. Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring robusta leverantörskedjor, strategiska
inköp- och affärsmodeller samt öka kompetensen beträffande nya möjligheter och tekniker för sälj- och affärsutveckling i en global digitaliserad miljö.

