A Z ÉV B ESZERZÉSI C SAPATA
2021
Az MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2021-ben
negyedik alkalommal hirdeti meg Az Év Beszerzési Csapata díjat, ami pályázat útján nyerhető el.

Célkitűzések
A beszerzési szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért csapatok, szervezetek elismerése.
Olyan csapatok jelentkezését várjuk, akik az alábbi területeken kimagasló eredményt értek el, és amelyeket érdemes
példaként a beszerzési szakmai közösség elé tárni:







Új technológia használata vagy innovatív ötlet bevezetése
Beszállítói hálózat fejlesztése
Beszerzési kockázat kezelése
A beszerzési szervezet átalakítása
Társadalmi szerepvállalás vagy a fenntartható szemléletmód bevezetése, gyakorlata

Ki nyerheti el a címet?
Beszerzési csapatok, függetlenül attól, hogy kisvállalkozásnál vagy multinacionális cégnél, hazai, vagy nemzetközi
terepen dolgoznak, kis létszámúak, vagy akár több száz főt foglalkoztatnak.

Jelölés
A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével.




Jelölést bárki beküldhet, aki látókörében díjazásra érdemes csapatot lát, azonban erről a jelöltet értesítenie kell.
A pályázatot az MLBKT Titkárságára kell beküldeni az edit.horvath@logisztika.hu címre. Az anyagnak tartalmaznia
kell:
o A pályázó beszerzési csapat leírását, szervezetben elfoglalt helyét, tevékenységi körét, méretét és minden olyan
egyéb adatot, ami a bírálók számára megfelelő képbe helyezi a pályázót;
o

A csapat pályázatot érintő eredményeinek konkrét, bizonyítékokkal alátámasztott leírását (max. 3 oldalban).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

Döntési eljárás
A pályázatokat az MLBKT Beszerzők Beszerzési Vezetők Klubjának (B2VK) Vezetősége bírálja el és tesz javaslatot a
nyertes pályázóra, míg a végső döntést e javaslat alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg.
Az elbírálás során a BVK vezetősége fenntartja a lehetőséget a jelöltek, a jelölt vezetőjének személyes meghallgatására.
Az eredményhirdetésre és díjátadóra 2022 kora tavasszal kerül sor az MLBKT ünnepélyes eseményén. (A pontos dátum
és helyszín a későbbiekben kerül meghirdetésre.)

Döntési kritériumok:






A pályázatban bemutatott eredmények szakmai újszerűsége, a fejlesztés-bevezetés kreativitása,
A pályázatban bemutatott eredmények vállalati versenyképességhez, üzleti eredményekhez való hozzájárulása
A pályázatban bemutatott eredmények konkretizálódása, fenntarthatósága
A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége.

Díjazás
Az első helyezett elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és 2 képviselője meghívást kap a díjátadó ünnepségre, valamint az
MLBKT májusi Beszerzési Konferenciájára. A csapatról és eredményeikről cikk készül a Logisztikai Híradó Fókusz
rovatába és lehetőséget kapnak egy vállalatlátogatás vagy egyéb releváns szakmai program keretében bemutatkozni a
tagság és az érdeklődők számára.

Várjuk jelölésüket!

MLBKT
1061 Budapest
Király u. 12.
T: 1/267 8740
logisztika@logisztika.hu
www.logisztika.hu

Az Év Beszerzési Csapata
Az MLBKT 2018-ban első ízben adományozta oda ezt a címet . A díjazottakról bővebb információ olvasható az MLBKT
és a Beszerzési Vezetők Klubja honlapján.
2018

Bonafarm Beszerzési Igazgatósága

2019

a díj nem kerül kiosztásra

2020

Robert Bosch Kft. Indirekt Beszerzési Csapata

Várjuk jelölésüket!

