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Výběr kandidátů na finanční pozice z
pohledu personalistů

Interní outsourcing
Čas od času vás napadne slovní spojení, které dá
věcem nový smysl. Dnes se mi poštěstilo.

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Roman Fink (Direct Pojišťovna, CFO)
Vystudoval VŠE v Praze. Působil ve firmě Ernst &
Young Audit & Advisory, kde měl na starosti hlavně
klienty z finanční sféry. Od r. 2007 pracu...

SLOVNÍK

Plánování
Plánování obnáší stanovení cílů a formulaci, hodnocení
a výběr politik, strategií, taktik a akcí nutných k jejich
dosažení. Plánování zahrnuje jak dl...

Variabilní náklady
Náklady, které se mění v závislosti na objemu aktivit
(výkonů). Variabilní náklady jsou doplňkem fixních
nákladů. Příklady výrobních variabilních ná...

Jaký postup volí personalisté pro nábor nových
zaměstnanců na finanční pozice? Asociace CAFIN
přináší druhou část průzkumu.

AKCE

Moderní plánování a modelování v
Cloudu
Česká asociace pro finanční řízení CAFIN ve spolupráci
se společností Sophia Solutions, s.r.o. připravila
workshop s názvem Moderní plánování a modelo...

Praktické použití nástrojů pro plánování
času aneb jak být lepší, rychlejší a
spokojenější
Každý z nás zná ten pocit, kdy nám práce a povinnosti
přetékají přes hlavu a nevíme, do čeho se pustit dřív.
Workshop Praktické použití nástrojů pro p...

ZAJÍMAVOST

Fed bude dál tisknout dolary na plný
výkon
Americká centrální banka bude i nadále udržovat svojí
politiku agresivních monetárních stimulů, reaguje tak
na slabší data z americké ekonomiky. ...
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