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Controllingový panel 2012 - III.část

Pohled headhuntera specializovaného
na obsazování finančních pozic

Controllingový panel 2012, průzkum realizovaný v září
2012 rakouským Controller-Institutem a Českou asociací
pro finanční řízení CAFIN, ukazuje navzdo...

Při obsazování pozic v oblasti finančního řízení,
controllingu, účetnictví a daní jsou odborné znalosti a
zkušenosti nezbytně nutnou podmínkou kvalitn...

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Přemysl Jarolímek (AGC Automotive
Europe, manažer controllingu)
Česká asociace pro finanční řízení si jako jeden ze svých
cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají
nás, jaké jsou aktuální trendy na r...

SLOVNÍK

Fixní náklady
Náklady, které jsou vynaloženy na účetní období a které
v rámci určitého objemu výkonů nejsou ovlivněny
změnami v rozsahu aktivit (výkonů). Fixní nák...

AKCE

MS Excel pro analytiky a controllery
Kurz je zaměřený na zvládnutí podstatných funkcí a
metod MS Excelu, které účastníkům umožní efektivní a
rychlé řešení jejich každodenních povinností a...

Reporting a efektivní prezentace pro
controllery
Seminář je unikátním propojením praktických informací
a zkušeností s budováním reportingového systému
podniku a nácviku prezentačních a komunikačních ...

Webinář Platová studie pro finanční
pozice 2013
Česká asociace pro finanční řízení CAFIN realizovala v
roce 2013 exkluzivní průzkum Platová studie pro
finanční pozice, který mapoval aktuální trendy ...

Intelektuální kapitál

ZAJÍMAVOST

Znalosti, které mohou být použity pro vytváření
hodnoty. Intelektuální kapitál zahrnuje: lidské zdroje –
kolektivní schopnosti, zkušenosti a znalos...

Studentské půjčky, další velká hrozba
pro americkou ekonomiku?
Příběhy mladých amerických absolventů, kteří kvůli výši
splátek svých studentských půjček odkládají založení
rodiny, začínají být stále častější. Abso...
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