Ne maradjon le! - CFO Study 2014
Egyedülálló lehetőséget nyújtunk a Horváth & Partners „CFO Study 2014” nemzetközi benchmarking
felmérés résztvevőinek, akik a kitöltés során végiggondolhatnak számos olyan kérdést, amelyek akár
hosszabb időre is meghatározhatják a vállalat versenyképességét. A kitöltők ezen felül egy évig
díjmentesen élvezhetik a nemzetközi CFO Panel-tagság előnyeit. Ne maradjon le versenytársaitól!
Szánjon időt rá, hogy controlling vezetőként/ CFO-ként végiggondolja a felvetett témákat!

Beszámoló a XXVI. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumról
Nagy sikerrel, 220 fő részvételével tartottuk meg hagyományos nyári konferenciánkat május 28-án. Előadóink a
legfrissebb trendekről, aktuális hatékonyságjavítási projektjeikről és a CFO-kat érintő kihívásokról számoltak be.
Tekintse meg képgalériánkat » !

„Meggyőződésünk, hogy helyi controllerekre van szükség, akik szorosan
együtt dolgoznak a helyi vezetőkkel” – interjú Wolfgang Hagennel, a BASFkonszern controlling vezetőjével
Úgy tűnik, a BASF szembemegy napjaink centralizációs hullámával. A Controlling & Management Review interjúja
bemutatja a 112 ezer főt foglalkoztató, 74 milliárd euró forgalmú vegyipari konszern controlling szervezetét és
működési filozófiáját. Magyar nyelvű összefoglaló.

Óvatos optimizmus - a Concorde elemzőjének írása az ukrán/orosz helyzet
hatásairól
Az ukrán politikai és gazdasági válság, valamint az Oroszország elleni szankciók komoly kockázatokat jelentenek
az érintett vállalatok számára. A Concorde elemzője még optimista forgatókönyv mellett sem számít éves 2% feletti
reál GDP növekedésre a következő évtizedben.

Játék - ideje komolyan vennünk!
A Controlling Akadémia őszi kurzusán a már bevált módszertanokkal, ám mindig az aktuális szakmai trendekhez
igazodva folyik a controllerek és vezetők átfogó szakmai képzése ». Még Ön is csatlakozhat!
Program és jelentkezés »

BI-sarok: Önkiszolgáló BI, adatvizualizáció és cloud computing
Napjaink három jelentős üzletiintelligencia-trendjét mutatja be a cikk, amelyeket controllerként is érdemes
ismernünk.

Excel-tipp: Számolás képletek nélkül
A controller életében sokszor előfordul az az eset, amikor egy-egy adatsor mértékegységét valamilyen oknál fogva
meg kell változtatnia. Az Excel beépített funkcióval rendelkezik az alapműveletek gyors végrehajtására, amivel
meggyorsíthatjuk a munkánkat.

Kávészünet: Rossz vezetői berögződések
Hogyan szabaduljunk meg azoktól a szokásainktól, amelyek visszatarthatnak minket vezetőként? Sajátítsunk el
néhány új technikát, és alkalmazzuk őket a mindennapokban.

Humor sarok
A jó controller figyel a részletekre
A controller lakása fölötti manzárdban lakik egy színész, aki rendszerint hajnalban ér haza, virágos hangulatban.
Ahogy beér az ajtón, mielőtt bedől az ágyba, nagy döngéssel bedobja a sarokba a cipőjét. A robajra mindig felriad
az alatta lakó controller, aztán csak nagy sokára tud újra elaludni. Ilyenkor másnap egész nap kialvatlan, és
képtelen koncentrálni a feladataira.
Egy este, amikor a színész éppen munkába indul, összetalálkoznak a kapuban.
- Drága művész úr! Ne haragudjon, de megkérhetem valamire? A vékony födémen minden lépés áthallatszik, és
amikor a cipőjét éjjel leejti, utána órákig nem tudok elaludni.
A színész zavartan elnézést kér, és ígéretet tesz, hogy ilyesmi többé nem fog előfordulni.
Aznap hajnali kettőkor ismét kapatosan ér haza, de amikor a cipőjét a sarokba vágja, hirtelen bevillan az ígérete,
elszégyelli magát, és a cipő párját már halkan helyezi a padlóra, majd mély álomba merül.
Négy órakor kopogásra riad fel, és álomittasan az ajtóhoz dülöngél. A folyosón ott áll a controller.
- Művész úr, könyörgöm, kegyelmezzen nekem! Dobja le a másik cipőjét is, hogy végre elaludhassak!
Kérjük, értékeljen egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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