ONLINE OPLEIDING
Pak uw tenderproces precies en volledig aan!
Pak uw tenderproces precies en volledig aan ! Goed begonnen is half gewonnen!
Verbeteren van transport kwaliteit en –kost start bij het opstellen van een tender, een
prijsaanvraag voor uw type business.
Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opmaken van een tender document en het
begeleiden van de prijsaanvraag.
Doorheen de opleiding loopt een generieke case die de vertaalslag maakt van de theorie naar
de praktijk.
Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, cases uit uw dagelijkse praktijk doorsturen.
Inleiding: Waarom een tender maken voor Transport?
Belang van nadenken over uw type transport business voor tendering
•
Vastleggen van de doelstellingen
•
Pre-analyses en data voor tender
•
Definities en begrippen
•
Opdracht: toelichten case waaraan zal gewerkt worden
•
Inhoud van de tender?
Welke soort informatie hoort thuis in de tender
•
Kwalitatieve en kwantitatieve data voor de tender?
•
Interpretatie van data nodig voor de transporttender
•
Prijstemplate voor de tender: weg-, lucht- en zeevracht
•
Werken aan de inhoud van de opdracht
•
Hoe verloopt het opzetten en opvolgen van een transporttender?
Het tender proces en overleg
•
De opvolging van de tender
•
De uitvoering van het tender proces
•
Vervolgstappen in de case
•
Selectie van kandidaat transporteurs/dienstverleners
Hoe selecteren we kandidaat transporteurs?
•
Hoe benaderen we in zulk proces onze huidige partners?
•
Vooronderzoek en marktkennis
•
Hoe omgaan met deze transporteurs gedurende het tender proces
•
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Afsluiten van de tender
Keuzes en verantwoording
•
Omgaan met transporteurs die willen “blijven bieden”
•
Conclusie
Ervaringen
•
Toelichten templates voor weg-, lucht-, en zeevracht
•

Doelgroep

Deze opleiding is gericht naar medewerkers en leidinggevenden verantwoordelijk
voor het opzetten van tender processen en hun kennis wensen uit te diepen en te
structureren.

Aanpak

De opleiding wordt gegeven door een expert met jarenlange ervaring in deze
materie.
Tijdens de opleiding worden cases besproken en templates aangereikt.

Duur van de opleiding

Online: 2 halve dagen van 9u tot 12.30u

Data

ONLINE
Dinsdag 18,25/5/2021 (am)

Deelname

ONLINE
Leden OTM: 380 € / deelnemer
Niet-leden: 450 € / deelnemer
Prijzen exclusief 21 % BTW

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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