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CAFIN DAY
Výkonové odměňování využívající metody balanced scorecard 1. část
Tomáš Janovský
Balanced Scorecard
Jak hledáme, vybíráme a posuzujeme vhodné kandidáty na finanční pozice?
Nabírat zaměstnance online jde i přes Facebook
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Jak hledáme, vybíráme a posuzujeme
vhodné kandidáty na finanční pozice?

Výkonové odměňování využívající
metody balanced scorecard 1. část
Výkonové odměňování manažerů, resp. dalších
zaměstnanců metodou balanced scorecard (BSC) má
dvě hlavní přednosti. Prvou jsou motivační kritéria
odvoze...

V první polovině roku 2013 provedla asociace CAFIN
dotazníkové šetření zaměřené na postup při výběru
kandidátů na finanční pozice. Uvedený průzkum byl...
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Dnes odpovídá...
Tomáš Janovský

Chcete si rozšířit obzor v oblasti finančního řízení? Máte
vlastní náměty na témata, o kterých byste rádi hovořili s
odborníky? Připravujeme pro vás p...

V první polovině června se v Benicích u Prahy uskutečnil
16. ročník tradiční konference Controllingové fórum.
Vedle nového programového formátu – komb...

Real Business aneb Nominujte nejlepší
finanční tým

SLOVNÍK

Máte chuť si zasoutěžit a vyzkoušet podnikovou simulaci
v příjemném prostředí Posázaví?

Balanced Scorecard
Balanced Scorecard (BSC) dává do vzájemných
souvislostí měřící kritéria a nástroje, která byla dříve
využívána většinou odděleně. Navíc oproti tradičn...

Manažerský informační systém
Manažerský informační systém je systém, který
poskytuje informace potřebné k účinnému a efektivnímu
řízení organizace. Manažerský informační systém by...

ZAJÍMAVOST

Nabírat zaměstnance online jde i přes
Facebook
Populární Linkedin není jedinou sociální sítí, kterou může
podnik oslovit potenciální zaměstnance. Velké
mezinárodní společnosti odkrývají potenciál F...

Začíná vyjednávání o největší obchodní
dohodě v historii
O takzvané transatlantické zóně volného obchodu
začnou zástupci 29 zemí (28 zemí EU a USA) vyjednávat
na začátku letošního července.
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