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Hledat ..  

Přihlaste se

 Sdílet 0

Aby bylo vzdělávání efektivní, je třeba neustále
hledat nové způsoby a metody, které povedou k
opravdu reálným a hmatatelným výsledkům.
autor PR článek | Ostatní | 31.01.2014

(PR článek)
Firma Centrum andragogiky se této problematice věnuje
dlouhodobě a systematicky. Jedním ze směrů, který se ukázal
jako velmi funkční, je připravit klientům adekvátní prostor pro
sdílení a předávání zkušeností. A právě proto vzniknul Klub
zlepšování.
Klub zlepšování se zaměřuje také na finanční ředitele, a vy si
ho můžete právě teď přijít vyzkoušet. Aktuálně připravujeme
kulatý stůl na téma Práce s náklady a projekty – umíme

Klub zlepšování pro finanční ředitele
Odeslat

Miloš Večeřa,
Raiffeisenbank: Silná
regionální pozice nám
umožní další růst (exportní
financování)
„V ČR se exportní
financování těší značné
podpoře státu, která může
částečně vyrovnat... více

Martin Růžička, Coface:
Výhody pojištění exportu a
pohledávek jsou v Česku
stále málo známy

Objednejte si newsletter CFO Worldu
Váš e-mail:

  

Doporučujeme

0To se mi líbí
Ostatní

Česko-německá obchodní a
průmyslová komora
předkládá vládě své
požadavky
Se vznikem nové vlády
přichází Česko-německá
obchodní a průmyslová
komora (ČNOPK) se
šesti...více

České (základní) školy
systematicky diskriminují
talentované chlapce

ANALÝZY LEGISLATIVA FINANČNÍ SLUŽBY EVROPA A SVĚT TRENDY KRIZE ROZHOVORY KOMENTÁŘE OSTATNÍ
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to?
Přijměte pozvání a pojďte s kolegy
s ostatních firem diskutovat o sledování
nákladů, hodnocení projektů a hlavně o tom,
jak tyto a další procesy zlepšovat!
„Náš klub nechceme dělat jako posezení u
sklenky. Vždy máme konkrétní téma, které
chceme zlepšit, setkáváme se u kulatého
stolu a diskutujeme o tom, jak se můžeme
posunout o krok dál. To je hlavní myšlenka

– Klub zlepšování nechce něco od základů měnit, chceme se
postupně, ale zato neustále zlepšovat,“ vysvětluje zakladatelka
klubu a majitelka společností Centrum andragogiky a Centrum
zlepšování, PhDr. Marie Jírů.
Podstatou Klubu zlepšování je informovat manažery
z jednotlivých oblastí (finanční, personální, obchodní, výrobní…)
o nástrojích a metodách umožňujících nejen čelit úspěšně
dopadům krize či recese, ale i rozvíjet své zaměstnance ku
prospěchu celé firmy.
Jelikož proces informování probíhá prostřednictvím setkávání
manažerů z různých oborů formou kulatých stolů a workshopů,
vzniká trojí přidaná hodnota:
1. Manažeři získají potřebné informace o konkrétním tématu

a různých nástrojích a metodách (zejména např. kontinuální
zlepšování, zamezení plýtvání, optimalizace procesů apod.).

2. Vzájemně konzultují své postřehy, problémy a
zkušenosti s jejich řešením (diskuse nad případovými
studiemi z praxe účastníků).

3. V rámci interaktivní moderované diskuse se podílejí na
vylepšování předmětných nástrojů a metod (zpětná vazba
a vyhodnocení).

 
Klub zlepšování byl v roce 2013 za svůj inovativní přístup ke
vzdělávání oceněn Grantovým programem Asociace
malých a středních podniků. –

stále málo známy
„Vracejí se k nám nebo
nově přicházejí firmy, které
neutrpěly ztráty během
krize, ale až... více

 
Com puterworld vy hlásil
finalisty prvního kola prestižní
soutěže IT produkt 2014.
 

 
Případová studie roku 2013
Redakce CIO Business Worldu uzavřela již 8.
ročník soutěže o nejlepší případovou studii roku.
Všechny přihlášené případové studie najdete ve
speciální příloze zářijového čísla, které lze

objednat rovněž v digitální podobě.
 
 

T OP 100 ICT  společností v  České
republice
Stahujte ZDARMA a zjistěte, jak se v uplynulém
roce dařilo největším tuzemským firmám.
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CFO World 3/2013

Vyzkoušejte digitální edici
CFO Worldu pro váš tablet,
smartphone nebo PC.

talentované chlapce
Výše uvedené zjištění
přinesl nejnovější výzkum
týmu českých sociologů
vedených Petrem...více

CFO Club: Na olympiádu do
Soči nebo na Letnou
Otázka finančních nároků
na pořádání olympiády
souvisí zejména s
destinací, kde se
olympiáda...více

Dny teplárenství a
energetiky otevírají
registraci
Tradičně a s novým
názvem. Dny teplárenství a
energetiky otevírají
registraci pro účast
na...více
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www.centrumandragogiky.cz/cenite-si-naseho-
zlepsovani/
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