Workshop

Inkoop business in verbinding

Deze workshop geeft een mooie impressie van de
inhoud van de meer uitgebreide 3 daagse training
Inkoop Business in Verbinding. De focus van deze
workshop ligt op Persoonlijk Leiderschap en
communicatie met de business. Dat betekent weten
wat u wilt, wat u kunt, wat uw drijfveren zijn om als
inkoopprofessional succesvol te kunnen zijn.
Vervolgens bekijken we hoe u uw plannen effectiever
naar uw collega’s kunt uitdragen.
We werken met diverse generieke methodieken
vanuit klassieke communicatiemodellen, modellen
die gericht zijn op het hoofd en denken. Vanuit NLP
en Systemisch Werk gebruiken we daarnaast
methodieken die juist het hart en voelen meer
aanspreken.
Tijdens de workshop besteden wij voortdurend
aandacht aan de vertaalslag die nodig is voor de
praktische toepassing in uw eigen inkooppraktijk.

Voor wie
Deze workshop richt zich op alle professionals
binnen de inkoopfunctie die vanuit authenticiteit in
verbinding met de business willen staan.
Bijvoorbeeld inkoopmanagers, commoditymanagers, accountmanagers, facility-managers,
categoriemanagers, strategisch inkopers en senior
inkopers.

Resultaat
Na het doorlopen van deze workshop heeft u:
• Beter zicht op de inkoopidentiteit die bij past;
• Focus op belangrijke zaken in uw inkoopomgeving;
• Meer invloed op uw succes als inkoopprofessional;
• De mogelijkheid om anderen vanuit authenticiteit
te beïnvloeden;
• Meer invloed op de veranderingsbereidheid van
anderen;
• De tools om commitment van uw collega’s te
vergroten;
• Een effectieve aanpak bij tegengestelde
belangen;
• Een beter beeld van het effect van uw aanpak op
anderen;
• Uw ontwikkelmogelijkheden in kaart gebracht.

Data, lokatie en Prijs
Kijk op www.inkoopacademie.nl om te zien waar en
wanneer u deze workshop kunt volgen en wat de
actuele prijs is. Bij de prijs van deze workshop zijn
koffie/thee, lunch, het interactieve, digitale iBook en
de templates en tools inbegrepen.

Contract.
InkoopAcademie BV
Borneolaan 2, 1217 HA Hilversum
t: 035 - 624.38.25
w: www.inkoopacademie.nl
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