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Nastartujte firemní plánování za pár minut (17.3.2016)
Kompetenční modely pro podnikové finance: Efektivní nástroj pro manažery a personalisty
Martin Stach (bonuvis)
Hodnotová analýza
Platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a 2015 - pozice Finanční controller
Ministerstvo financí počítá s růstem HDP o 2,7 procentních bodů

ČLÁNEK

STUDIE

Olga Cechlová

Platová studie pro finanční pozice Srovnání
výsledků 2013 a 2015 - pozice Finanční
controller

Kompetenční modely pro podnikové
finance: Efektivní nástroj pro manažery a
personalisty
Při výběru pracovníka do finančního útvaru je nezbytné
přihlédnout k množství faktorů. Důležité je nejen odborné
zastřešení, ale také zvyklosti dané z...

ROZHOVOR
Lenka Kovaříková

Dnes odpovídá...
Martin Stach (bonuvis)
Na říjnové konferenci IT pro FINANCE jsem se potkala s
Martinem Stachem a nenechala jsem si ujít příležitost ke
společnému rozhovoru do rubriky „Předs...

SLOVNÍK

Hodnotová analýza
Systematické interdisciplinární ověřování faktorů
ovlivňujících náklady výrobku nebo služby, s cílem
dosáhnout maximální hospodárnosti při dodržení po...

Kaizen - proces nepřetržitého zlepšování
Kaizen je japonský výraz pro kontinuální zlepšení výkonnosti
podniku ve všech směrech a na všech úrovních. Slovo
„kaizen“ je složeno ze dvou znaků ka...

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Schulmeister Finance
Professional Search již podruhé pro...

AKCE

Nastartujte firemní plánování za pár minut
(17.3.2016)
Už za necelý měsíc máme možnost potkat se na dopoledním
workshopu pro controllery a pracovníky finančních oddělení.
Přijďte 17. března 2016 do konfere...

Ze světa karet I.
Zveme Vás na odborný seminář CAFIN ve spolupráci s
Českou asociací treasury s názvem Ze světa karet I.(24.
února od 14h) , ve kterém se zaměříme na té...

ZAJÍMAVOST

Ministerstvo financí počítá s růstem HDP o
2,7 procentních bodů
Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze
nadále počítá s růstem české ekonomiky v letošním roce o
2,7 procenta.

Mladí méně podnikají, odrazuje je
byrokracie
Mladí Češi čím dál více dávají přednost jistotě v zaměstnání
před ochotou podnikat. Podíl podnikatelů do 30 let loni klesl
na 11,6 procenta, zatímco v...
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