„Az a hiedelem terjedt el, hogy az államok nem mehetnek csődbe. Ez a hiedelem alaptalan.”
Angela Merkel, 2009 januárjában
A cikkek teljes változata elérhető a címre kattintva.

44. M&C levél: Ránk omlik az euró és a dollár?
Elhiszi valaki, hogy a forint a svájci frankkal együtt a világ menekülővalutája lesz? Aki nem, annak érdemes
átgondolnia, hogyan készül fel a váratlanra. Idén ennek a témának szenteljük Tervezés 2012 szakmai
találkozónkat. Mint az elmúlt 10 évben mindig, rendezvényünk most is garantáltan lózung- és politikamentes lesz, a
szakma legjobbjai beszélgetnek egymással és a közönséggel.

„Minden nap másnak a bőrébe lehet belebújni” – Interjú Mészáros Jánossal, az
ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport controlling igazgatójával
A színészéhez hasonlítja saját szakmáját Mészáros János, az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoport controlling igazgatója, aki interjúnkban
arról is beszél, hogy miként teszi hatékonyabbá a controlling munkát, feladatokat és sikereket is megosztva a kollégáival.

GPS álláskeresőknek - Profi szakember karriertanácsai
Ma minden korosztály pénzügyesei számára sokkal nehezebb az állástalálás, mint pár évvel ezelőtt. Juhos Andreával, a DBM
Magyarország karrier-tanácsadó cég ügyvezető partnerével készült interjúnkban hasznos tippeket olvashatnak a váltás előtt állók.

Projektbranding – hogy mindenki elismerje a zsenialitásunkat
Még egy kiemelkedően prosperáló projekt is kudarcot vallhat, ha nem megfelelő kép alakul ki róla. A jól felépített kommunikáció viszont
még a szervezeteken átívelő projekteket is széles körben elfogadottá teheti. Mi hát a teendő? Amikor a legtöbb terméknek,
szolgáltatásnak, országnak, de akár egyes munkavállalóknak is van saját brandjük, miért éppen a projekteknek ne lenne? A magyar
nyelvű összefoglalót itt >>> olvashatja, a teljes angol nyelvű cikk pedig innen >>> tölthető le.

Elindult a ControllingWiki
A szakma Know-How platformjának szánja az International Controller Verein a közelmúltban elkészült ControllingWikit, amely angol
>>> és német >>> nyelven is elérhető.

Reklám a Facebookon
Sorozatunk legújabb cikkében Olvasóink betekintést nyerhetnek abba, milyen formában tudják vállalatukat, terméküket a Facebook
segítségével népszerűsíteni, hogyan tudják üzeneteiket leghatékonyabban eljuttatni potenciális célcsoportjukhoz.

Mindig az utolsó kilométer a legnehezebb - új technológiával a hibák ellen a
jelentéskészítés hajrájában
Nem árt, ha a jelentéskészítés során minden adat útja nyomon követhető, sőt! Minden vezető felelős az általa jóváhagyott jelentés
tartalmáért, s a pontatlan, esetleg téves információ komoly következménnyel jár. A jelentések manapság már elkészíthetőek
kimondottan erre a célra szolgáló informatikai alkalmazással, amelyben látszik, hogy ki, milyen adatot töltött fel, s ha egy mutatót
megváltoztatunk, akkor azt a szoftver mindenütt kijavítja a dokumentumban, ahol csak előfordul. Még az átfutási idő is jelentősen
lerövidül.

Excel-tipp: Többszintű választólista
E havi példánkban bemutatjuk, hogyan tehetjük táblázataink választólistáit két- vagy akár többszintűvé. Így például az első szinten
kiválasztott főkategória nyomán a második szinten már csak a vonatkozó alkategóriák jelennek meg a választólistában.

Az érzelmeken áll vagy bukik a prezentáció sikeressége
Aki az előadása során elfelejt kommunikálni a hallgatósággal, az máris elveszett – ebben az esetben még a legmodernebb technika
sem segít. Ezt az alapszabályt azonban kevesen szívlelik meg, nem csoda hát, ha a közönség gyakran unalmasnak találja a
prezentációkat. A PowerPoint hasznos eszköz, de soha ne veszítsük szem elől, hogy az előadás során nem a technikának kell a
középpontban lennie. Néhány trükk és tipp, amelyekkel sikeresebbé teheti előadását.

Visszaszámlálás! – PPT-tipp
Prezentációnk kezdetén vagy valamilyen fontos bejelentés előtt fokozhatjuk hallgatóságunk feszültségét a bemutatott megoldás
segítségével.

Kávészünet
Élelmiszerbank –Költségmegtakarítás jótékonykodással
A gyárakban, kereskedelemben fölöslegessé vált, de minőségileg még kifogástalan élelmiszereket, például szezonális, sérült
csomagolású vagy exportból visszamaradt termékeket gyűjt össze az Élelmiszerbank, majd eljuttatja a rászorulókhoz. A vállalatoknak
semmibe sem kerül az adományozás, sőt, raktározási és megsemmisítési költséget takarítanak meg, miközben az adományozás által
még adókedvezményhez is jutnak. Az Élelmiszerbank bemutatkozó filmjéből >>> további részleteket ismerhetnek meg a gazdaságos
adományozásról.

Játék és muzsika ebédszünetben
Zongoraleckék helyett mivel múlatta idejét gyerekkorában a 20. század egyik jelentős német zeneszerzője? Mi köt össze egy bajor
kolostort egy rovargyűjteménnyel? Hogyan változhat át a hottentotta ritmus török ritmussá? E havi kvízünkből mindez kiderül!

IFUA
Controlling Akadémia - 2011. őszi kurzus
Nemzetközi akkreditációjú, féléves, átfogó képzés >>>
Tervezés 2012: Felkészülni a váratlanra - Ránk omlik az euró és a dollár? (2011. szeptember 30.)
Programelőzetes >>>

Humor sarok
A cég igazgatója behívja az újonnan felvett controllert:
- Már megbocsásson, de Ön az önéletrajzában azt állította, hogy öt év szakmai gyakorlata van, viszont most a tudomásomra jutott,
hogy ez az első munkahelye!
- Elnézést főnök, de a hirdetésükben azt írták, kreatívan gondolkodó alkalmazottat keresnek...
Kérjük, értékelje a viccet egy gyors kattintással!
Jó >>>
Elmegy >>>
Felejtsük el >>>
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