
M&C levél: Amikor megtelik a controller hócipője
A magas fluktuáció arról tanúskodik, hogy sokan a munkahelyváltással akarják megoldani
problémájukat. Ez pedig többnyire nem szükségszerű. A káosz és a kiégés nem elkerülhetetlen,
megoldás az egyén és a szervezet stabilizálása, a controller okos önmenedzselése és a személyes
brandingje. Interjú Radó Istvánnal, az IFUA ügyvezető igazgatójával.

Controller szerepfelfogások - Budapesten tartotta közgyűlését a 20 éves
IGC
Eléggé gyakorlatorientált-e a controller képzés? Erről folyt vita az International Group of Controlling (IGC) budapesti
közgyűlésén, amelyen a szervezet megalapításának 20. évfordulóját is megünnepelték.

Controller, mint consigliere
A családi vállalkozások controlling vezetőjét Németországban „consigliere" néven emlegetik - ugyanúgy, ahogy a
maffia pénztárnokát. „Az a közös bennük, hogy a cég pénzügyei mellett a család pénzügyeivel is foglalkoznak, a
két dolog ugyanis mindkét esetben szorosan összefügg"… Tovább

Pénzügyi portál – az EnBW Finance Community jövőorientált platformja
Az EnBW pénzügyi területének átszervezésekor hozták létre a pénzügyi portált, mely a pénzügyi terület központi
munkaplatformjaként szolgálva lehetővé teszi a „Finance Community”, a cég pénzügyi területen dolgozó
szakembereinek hatékony együttműködését.

Németországban kétszer akkora a kereslet controllerek iránt, mint
könyvelők és főkönyvelők iránt együttesen
Németországban jelenleg kétszer annyian keresik a controllereket, mint a könyvelőket és a főkönyvelőket
összesen. Ezzel szemben ebben a periódusban csökkent az álláshirdetések száma a számviteli vezetők és
kockázati menedzserek számára, derül ki az aktuális német pénzügyi munkaerőpiaci Hays-indexből.

IMA bérfelmérés: megéri a controllereknek továbbtanulni
A controllerek keresnek a legjobban a pénzügyes szakmák közül – derült ki az Institute of Management
Accountants (IMA) globális bérfelméréséből. Eközben a velük szemben támasztott elvárások is egyre nőnek. Mind
a személyes jólétük, mind a jövedelmük szempontjából rendkívül fontos, hogy feljebb kerüljenek a ranglétrán.

Egy kutatás, amely megingatta az „Amerikai Álom” képét
A közgazdasági elemzések jövője; Big Data a társadalom- és gazdaságkutatás, valamint a kormányzati
gazdaságpolitika együttes szolgálatában.

40 éves az ICV
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A jelenleg hatezer tagot számláló Internationaler Controller Vereint („Nemzetközi Controller Egyesület") 1975-ben
jegyezték be hivatalosan. Az ICV működésének motorját jelentő munkacsoportok létrehozását az akkoriban még
ritkaságnak számító controlleri szakma művelői közötti tapasztalatmegosztás igénye keltette életre. A kerek
évforduló tiszteletére az egyesület a honlapja is megújult.

Blog: Jelzáloghitelezés - bonyolult konstrukciók versenye
Nem igazolódtak be azok a várakozások, amelyek a jelzáloghitelezés egyszerűsödését jósolták a fair bank törvény
életbe lépésének hatására, és hasonló módon nem jöttek be azok a korai előrejelzések sem, amelyek szerint a
bankok nem fognak küzdeni az elszámolással érintett rossz állományokért. A Mindennapi vezetésben megjelent
elemzés szerint a helyzet pont fordított.

BI sarok: 7 lépés a sikeres felhő stratégiához
Hogyan költsük el hatékonyabban az informatikai rendszerek fejlesztésére és üzemletetésére szánt összegeket? Az
általános válasz: felhő használatával. Ám ennek az útnak nagyon sok elágazása és buktatója van.

Kávészünet: Hogyan legyünk nyerők adatvizualizációval?
Hogyan nyerhetünk (majdnem) minden létező játékban? Népszerű játékok matematikailag nyerő stratégiái.

Excel-tipp: Hisztogram készítése egyszerűen
Az e havi Excel tippben azt mutatjuk be, hogy hogyan lehet egyszerűen hisztogramot készíteni, amivel azt
ábrázolhatjuk, hogy adott intervallumokba mekkora elemszám (gyakoriság) tartozik egy adott eloszlás esetében.

IFUA
- A controller önmenedzselése és személyes marketingje 
- Controlling Akadémia – 2015. őszi kurzus 
- Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek  
- Financial Modeling Excelben – intenzív kurzus

Humor-sarok
A pórul járt hentes
A hentesnek fél órával zárás előtt már csak egy csirkéje maradt, és nagyon meg akar szabadulni tőle. Szerencsére
jön egy vevő, akinek éppen egy egész csirkére van szüksége. A hentes feldobja a mérlegre. 
- Uram, ez 1 kiló 20 deka. 
- Kicsit nagyobb nincs véletlenül? - kérdezi a férfi. 
A hentes visszafordul, tesz-vesz, majd feldobja ugyanazt a csirkét a mérlegre, mintha egy másik lenne. 
- 1 kiló 70. Megfelel? 
- Szuper, elviszem mind a kettőt! 

Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
Szerkesztő: Lévai Márta
Felelős kiadó: Radó István

Ha nem tudja olvasni a hírlevelet, kérjük, kattintson ide »
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