Nyári különszámunkba az elmúlt év legolvasottabb cikkei közül válogattunk egy csokorra valót - hogy
Olvasóink pótolhassák, ha netán lemaradtak egyikről-másikról.

Ha karrierre vágysz, keress magadnak egy gyenge
vezérigazgatót!
Hogyan változik a controller szerepe? Többek között ezt a kérdést vizsgáltuk CFO-területen végzett
felmérésünk keretében, amelyet hat év után végeztünk el újra. 2008 óta hosszú idő telt el, mégsem
valósult meg a teljes áttörés: kevesen vesznek részt cégük stratégiai irányításában, és nem sokan
töltenek be belső tanácsadói szerepet. A munka során sok beszélgetést folytattunk, a cikk az ezek
alapján levont következtetéseket mutatja be.

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

Mindennapi vezetés: A projektmenedzser és a projektcontroller vitája
A cikkben leírt elképzelt párbeszéd rávilágít, milyen más ugyanannak az éremnek a két oldala. Integrált
projektmenedzsment-rendszerek bevezetése előtt érdemes végiggondolni, mivel jár, hogy a projektmenedzser
egészen más szemmel tekint a projektcontrollingra, mint a controller.

Hogyan tartsuk kordában a készletszinteket? – 5 egyszerű elemzés
A készletekért való felelősség a legtöbb vállalatnál pillanatokon belül érdekkonfliktusokat generál. Az írás egy
csokorra való hasznos és egyszerű elemzést ajánl, amelyek a jól ismert, szokásos készletgazdálkodási mutatókat,
riportokat kiegészítve segíteni tudnak az optimális készletszintek kialakításában.

Nemcsak a külcsín számít: meggyőző diagramok
A diagramok befogadhatósága és meggyőző ereje nagyon változatos lehet, de ennek megítéléséhez sokszor a
befogadót is érdemes tekintetbe vennünk - hívja fel a figyelmet a Harvard Business Review cikke.

Négy paradoxon – felsővezetők figyelmébe
Ha a felsővezetők valós képet akarnak kapni a nagy projektek előrehaladásáról, és el szeretnék kerülni, hogy –
mint sokszor megesik - csupán a zárás előtt szembesüljenek az esetleges rossz hírekkel, négy (plusz egy)
jelenséget érdemes szem előtt tartaniuk, állítja írásában Andrew Mountfield.

Bosszantó adathalom? – A controller és a Big Data
A jövő egyre inkább a nem, vagy rosszul strukturáltan beérkező adatokról szól, amelyeket már nem lehet a jól

megszokott excel táblákba beilleszteni, és úgy elemezni. Melyek azok a területek, amelyekre ma a leginkább
fókuszálniuk kell a számviteli és controlling területek vezetőinek? A CFO Magazine cikke.

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.

Mennyit visznek haza a controllerek? - Bérfelmérés 2015
A Hays összefoglalójából kiderül, hogy tavaly a legnépszerűbb meghirdetett pozíciók a gazdasági területen a senior
controller, a reporting manager és az adószakértő voltak.

Kávészünet: A nyakkendőszínek pszichológiája
A BBC cikke bevezet minket a nyakkendőszín-választás tudományának titkos berkeibe. Még akár azt is
megtudhatjuk, milyen nyakkendőt érdemes kötnünk például terveltérés esetén.

A legnépszerűbb Excel-tippek az elmúlt hónapokból
6 egyszerű Excel-trükk, ami meggyorsítja a munkáját!
Riport a legjobb gyakorlat szerint
Illetékteleneknek belépni tilos! – Kimutatás mögötti szenzitív adatok elrejtése

IFUA
Tegyük fel az i-re a pontot! - Financial Modeling Excelben
Találkozzunk ősszel a Controlling Akadémián!

Humor-sarok
Meglepő múltbeli tévedések a technika világából
Néha a legnagyobb koponyák is tévesen ítélnek. Rövid összeállításunkban erre olvashatnak néhány példát.
Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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