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Tomáš Nekvapil

Kladivo na náklady 2. část

Jak hledáme, vybíráme a posuzujeme
vhodné kandidáty na finanční pozice?

Jak revitalizovat útvarové rozpočty: od přežité rutiny
k aktivity based budgeting Hodnota vytvářená
v procesech: interní produkty Práce s nevyužit...

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

Jan Urban

Výkonové odměňování využívající
metody balanced scorecard - 2. část

AKCE

Business English Key Words

Výkonové odměňování manažerů, resp. dalších
zaměstnanců metodou Balanced scorecard (BSC) má
dvě hlavní přednosti. Prvou jsou motivační kritéria
odvoze...

The two day course provides non English speakers with
the vocabulary and phrases needed in the world of
business and finance. Step by step you will le...

ROZHOVOR

Daňové tipy pro finanční ředitele,
manažery, ekonomy

SLOVNÍK

Ovlivnitelné náklady
Jsou to náklady, které mohou být ovlivněny tím, komu
jsou rozpočtovány. Jsou to tedy náklady, za které nese
vedoucí pracovník organizační jednotky pří...

Tržní podíl (absolutní, relativní)
Absolutní tržní podíl je zpravidla měřen jako podíl tržeb
podniku nebo určitého produktu na obratu relevantního
trhu za určité vymezené období. Pokud ...

Seminář je určen pro finanční ředitele, finanční i
nefinanční manažery, hlavní účetní a všechny, kteří se
ve své profesi s daněmi potkávají, chtějí si...

ZAJÍMAVOST

20 věcí, které generazi Y nedochází
Jason Nazar, ředitel společnosti Docstock, začal
podnikat v třetí dekádě svého života. Dnes řídí skupinu
mladých lidí, kteří stejně jako v jejich věku...

Android od Googlu válcuje trh s
chytrými mobilními telefony
Takřka 80 % chytrých mobilních telefonů prodaných ve
druhém čtvrtletí letošního roku bylo vybaveno
operačním systém Android od společnosti Google. ...
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