Soubor vícedenních kurzů
o e-aukcích v nákupní praxi
firem a jejich možném
využití u veřejných zakázek.
Kurzy jsou uzavřeny
certifikačními testy.
Certiﬁkované e-aukční vzdělávání
Vzdělávací program eAukční specialista umožňuje získat ucelený přehled
znalostí ve využívání e-aukcí na straně firemních nákupních procesů nebo
při hodnocení předkládaných nabídek výběrových řízení u veřejných zakázek institucí, kde se pořizování služeb a komodit řídí zákonnými normami.
Kurzy připravili lektoři PROe.biz a specialisté tohoto nejrozšířenějšího
e-aukčního sw systému v Česku. Vycházeli při nich ze zkušeností s mnoha
desítkami tisíc e-aukčních případů, které s jejich pomocí byly uskutečněny
v centrální Evropě. Kurzy jsou podporovány EU, která vidí v elektronizaci výběrových řízení účinný a významný nástroj vedoucí k velkým ekonomickým
úsporám. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny tak, aby umožňovaly dosáhnout
potřebného vzdělání k výkonu pozice lektor eAukční specialista. Testování
a následná certifikace jsou dokladem získané úrovně znalostí. Organizátoři
si kladou za cíl vyškolit několik desítek nových lektorů pro vedení vnitrofiremních školení e-aukčních administrátorů.

E-aukce a e-poptávky
Elektronizace výběrových řízení představuje moderní přístup k firemnímu nákupu a veřejným zakázkám. Šíří se dynamicky a
rovnoměrně všemi obory. Internet už není pouze komunikační prostor, ale především místo pro vyhledávání úspor, či místo
pro hledání nových obchodních příležitostí. Forma elektronických aukcí umožňuje nákupčím provádět on-line výběrová či poptávková řízení, při kterých dochází k úspoře času i peněz a uživatelům zajišťuje důležitou vlastnost podnikání - konkurenční
výhodu a schopnost mapování objektivní situace na trhu.

Přínosy pro účastníky kurzu:
Znalosti a dovednosti - získání znalostí a dovedností, které umožní
efektivnější realizaci výběrových řízení v konkrétních oborech
i v souladu s legislativními požadavky

Komunikace - zvýšení kompetence pro přípravu a vedení tréninku,
školení, seminářů a jiných akcí
Zkušenosti - osobní rozvoj a získání nových zkušeností díky
praktickým příkladům a reálným ukázkám

Kvalifikace - zvýšení uplatnitelnosti a získání větší
konkurenceschopnosti na trhu práce

Certifikace - získání certifikátu „Lektor eAukčního vyjednávání“

Cíle a výstupy kurzů:
Cílem vzdělávacích kurzů eAukční specialista je naučit účastníky pracovat
s nejvyužívanějším e-aukčním sw PROe.biz, získat hlubší povědomí o e-aukcích a možnostech jejich využití, poznat nejčastěji se vyskytující problémy
při realizaci e-aukcí a jejich řešení, připravovat e-aukce na specifické služby,
přiblížit účastníkům realizaci e-aukcí pod zákonem, v segmentu investičních
zakázek, atd.
Vznikly souhrnné výukové materiály a pomůcky (např. kniha „Firemní nákup a e-aukce“, videoklipy – instruktážní postupy, CD-ROM se zpracovanými
výukovými materiály), jakož i systém realizace výuky, která probíhá s využitím multimédií (e-learning).
Projekt je rozdělen do pěti modulů, ve kterých najdete tematicky rozdělené
materiály a dokumenty pro úspěšné absolvování kurzu „Lektor e-Aukčního
vyjednávání“.






eAukční základy
eAukce na služby
eAukce na investiční zakázky
eAukce a zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
dodavatelský marketing

V případě zájmu o účast či bližší informace
prosím kontaktujte pí Ivanu Petříkovou,
email: petrikova@proe.biz,
tel. číslo: +420 725 022 775 nebo navštivte
webové stránky www.proe.biz.

