
Internationell inköpare
inom textil, mode, och funktion, 400p

Mer information om ansökan kommer att finnas på vår 
hemsida: www.nordiskatextilakademin.se.

Med reservation för eventuella ändringar.

Ansökningsperioden öppnar 5 februari, och är preliminärt 
öppen till 30 april för Internationell inköpare inom textil, 
mode, och funktion. 
Utbildningen startar i september 2018. Länk till ansökan 
hittar du på vår hemsida. 

Ansökan:

Mer information om ansökan

Behörig att söka är Du som har svensk gymnasie-
kompetens, 2500p eller motsvarande.

Behörighet:

info@nordiskatextilakademin.se

+46 (0)33 410107

Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås

Box 55008, S-501 14 Borås

www.nordiskatextilakademin.se



Internationell inköpare
inom textil, mode, och funktion, 400p

Inköparens ansvar är mångsidigt och det krävs bra känsla för mode och trender. 
Dessutom ska inköparen ha kunskap för prisförhandling avgöra kvantiteter och 
förstå varans väg samt välja rätt leverantör i rätt produktionsland. Utbildningen 
ger också kunskap om olika tekniker inom produktionsprocessen för mode, 
textil och funktionsprodukter, samt kunskap och överblick över hållbarhet och 
miljö, nationella och internationella standarder för kvalitet, miljö och socialt 
ansvar samt de etiska frågeställningar som uppkommer vid arbete med inköp 
och upphandling.

Utbildningen ger en unik chans till en spännande karriär i branschen!

YH-utbildningen är för dig som vill arbeta inom en dynamisk och 
världsomspännande bransch där det textila kunnandet är vägen till 
drömjobbet!

Utbildningen är 2-årig och läses på 
heltid i våra lokaler i Textile Fashion 
Center i Borås. Kurserna är huvud-
sakligen på svenska, men fackuttryck 
och termer på engelska förekommer 
då engelska är det vedertagna 
branschspråket.

Utbildningens undervisning består av 
föreläsningar, gästföreläsningar, 
seminarier, workshops och daglig 
handledning, fysiskt och digitalt. 

Upplägg:

Kursöversikt:
Affärs- och produktionsengelska
Affärskunskap
Design- och produktionsprocess
E-handelskunskap
Ekonomi för inköpare
Examensarbete
Hållbarhet
Inköp och logistik
Kommunikation

10
20
30
10
20
15
20
35
20

Kvalitetssäkring - system och
    certifiering
LIA - lärande i arbete
Marknadsföring
Mäss- och marknadsstudier
    i producerande länder
Programvaror i branschen
Textil materiallära och 
    tillverkningsprocesser

Summa

10

100
10
10

20
70

400

Kursstart: september 2018
Sista ansökningsdag: preliminärt 
30 april 2018
Studieort: Borås
Omfattning: 4 terminer, helfart
Studerande kan söka CSN.

Utbildningen bedrivs i våra lokaler
i Textile Fashion Center i Borås.

Utbildningen ges på svenska. 
Facktermer och uttryck på 
engelska förekommer. 

Fakta.

Examen & karriär:
Efter avslutad utbildning får Du 
en Yrkeshögskoleexamen, och 
erhåller ett examensbevis. 
Möjliga yrkesroller är:

Inköpare
Inköpsassistent
Produktutvecklare, textil
Designassistent
Logistiker, inköpare
Upphandlare


