OFFENTLIG UPPHANDLARE
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG

Om du vill arbeta med inköp inom offentlig
sektor då är utbildningen Offentlig
upphandlare något för dig. Alla inköp av varor
och tjänster som staten, kommunerna och
landstingen gör ska upphandlas enligt de lagar
som gäller för offentlig upphandling. Lagarna
syftar i första hand till att ge alla leverantörer
möjligheten att på lika villkor erbjuda sina
varor och tjänster till den offentliga sektorn.
Som offentlig upphandlare är det din uppgift
att genomföra upphandlingar inom ramen för
gällande lagstiftning med ”den goda affären” i
fokus. Det är viktigt att man som offentlig
upphandlare kan se nya affärsmöjligheter både
inom organisationen och på
leverantörsmarknaden. Arbetet sker ofta i
projektform där upphandlaren kan fungera
som projektledare.

ARBETSMARKNAD
Efter genomförd utbildning kan du arbeta som
upphandlare, upphandlingsassistent samt
upphandlingssamordnare där du arbetar med
upphandlingsprocesser, utformar strategier,
förhandlar om pris och leverantörsvillkor etc.
Arbetsmarknaden för en offentlig upphandlare
är god. Arbetsmarknaden består av Sveriges
290 kommuner och cirka 500 myndigheter, där
de flesta har någon slags
upphandlingsfunktion. Upphandlingen i Sverige
uppgår till mycket stora belopp, cirka 550–600
miljarder kronor årligen. Många arbetsgivare
ser möjligheter till minskade kostnader med
hjälp av upphandlare. Under ett år annonseras
upphandlingar av ca 1 300 olika myndigheter.

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad
Utbildning i samarbete med bland andra SOISveriges offentliga inköpare, Göteborgs Stads
Upphandlingsbolag, Göteborgs universitet,
Familjebostäder i Göteborg AB, Halmstad
kommun, Kungsbacka kommun,
Räddningstjänsten Storgöteborg AB,
Trafikverket och Chalmers tekniska högskola.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.
Kostnader för kurslitteratur, kopiering och
utskrifter tillkommer. Avgifter till
självkostnadspris tas ut för läromedel som
skolan producerat. Läromedel/facklitteratur
som vi själva inhandlat förmånligt säljs till
reducerat pris.

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet för
yrkeshögskolestudier.
Särskilda förkunskaper:
Svenska B, Engelska B, Matematik B och
Samhällskunskap A med minst Godkända betyg
eller motsvarande.
För kurser från GY 11 gäller följande:
Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2 b eller c
och Samhällskunskap 1 b med minst betyget E
eller motsvarande.
Ett års arbetslivserfarenhet inom offentlig
verksamhet, ekonomi och/eller handel.
Läs mer om behörighet, urval och antagning
här.
Urval görs med utgångspunkt från betyg,
arbetslivserfarenhet och ett skriftligt och
muntligt test. Bifoga betyg samt intyg som
styrker längden på din yrkeserfarenhet. Du kan
tillgodoräkna dig maximalt tre års
arbetslivserfarenhet.
Skriftliga och muntliga tester genomförs under
maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk.
Behöriga sökande får kallelse per e-post före
aktuellt testtillfälle.

KURSER
Affärs- och marknadsanalys i offentlig
marknad 10 p
Affärsengelska 15 p
Examensarbete 25 p
Inköpsekonomi 40 p
Juridiska ramverk för upphandling 40 p
Kommunikation 20 p
Kvalitet, miljö och hållbar utveckling 20 p
Lärande i arbete – LIA 1 50 p
Lärande i arbete – LIA 2 80 p
Organisation i offentlig förvaltning 20 p
Projektledning 20 p
Upphandling 1 30 p
Upphandling 2 30 p

MER INFORMATION
Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 80 veckor heltid
Start: Preliminärt hösten 2018
Antal platser: 34
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.

