Controlling Akadémia
vezetőknek, gyakorló vagy
jövőbeli controllereknek,
gazdasági területen dolgozó
szakembereknek
A féléves képzés témakörei:
·
·
·
·
·

Irányítás és controlling
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás
Stratégia és controlling
Tervezés
Beszámolás

Miért érdemes jelentkeznie a hazai gazdasági szakemberképzésben
egyedülálló, átfogó tanfolyamunkra?
A fő érv, hogy a tanfolyam elvégzésével Ön ugyanolyan felkészült lesz,
mint európai kollégái.
Néhány további szempont:
·

Ötlépcsős, húsznapos képzési programunkat az elmúlt több mint két
évtizedben 44 alkalommal rendeztük meg, eddig már több mint 1400
szakember szerezte meg a CA-controlleri végzettséget.

·

Oktatóink sokéves tapasztalattal rendelkező tanácsadók, akik a vállalati
gyakorlatban bevált, legkorszerűbb ismereteket és módszereket
mutatják be.

·

A tanfolyam sikeres elvégzésével Ön angol és magyar nyelvű tanúsítványt
szerezhet.

·

A Controlling Akadémián élményszerűen tanulhat üzleti szimulációs
játékokkal az esettanulmányok, számpéldák, csoportos feladatmegoldások,
videós esettanulmányok feldolgozása mellett.

·

Tanfolyamunk kifejezetten controllereknek szóló kommunikációs
tréningnapot tartalmaz.

A 2017. őszi csoport időpontjai:
1. lépcső: 2017. szeptember 18–21.
2. lépcső: 2017. október 16–19.
3. lépcső: 2017. november 6–9.
4. lépcső: 2017. november 20–23.
5. lépcső: 2017. december 11–14.

Részletes tematika honlapunkon található: www.controllingakademia.hu

1. lépcső: Irányítás és controlling

4. lépcső: Operatív tervezés

·

Controlling filozófia

·

Operatív tervezés moduljai és összefüggései

·

Menedzsment kontroll és koordináció

·

CAPEX-tervezés és projektek

·

Célorientált vállalatirányítás –
célmenedzsment

·

Beruházásgazdaságossági számítások

·

Keretgazdálkodás, teljesítménymutatók

·

Controller feladatai, szerepei, elvárások vele
szemben

·

Kockázatmenedzsment

·

A controlling informatikája

·

Szcenáriótervezés legfőbb lépései és elemei

·

Controlling szervezet

·

A tervezési rendszer informatikai támogatása

·

Korszerű trendek a tervezésben

2. lépcső: Vezetői számvitel
·

Pénzügyi elemzés, mutatószámok

·

Working Capital Management

·

Költség- és teljesítményszámítás

·

Vezetői számvitel integrálása a pénzügyi
számvitelhez

·

IFRS és controlling

·

Profit és cost centerek irányítása

·

Termékmenedzsment és az értékesítés
fedezetszámítása

·

Fix költségek controllingja, folyamatköltségszámítás

3. lépcső: Stratégia és controlling

5. lépcső: Beszámolás

·

Stratégiai menedzsment

·

Beszámolási folyamat

·

Stratégiai elemzés eszköztára

·

Beszámolást támogató korszerű informatikai megoldások

·

Stratégiaalkotás

·

A hatásos beszámolás előfeltételei

·

Pénzügyi információk, mutatószámok

·

·

Balanced Scorecard: A céllebontás eszköze

Elemzések kritikus sikertényezői
(felépítés, üzenetek, vizualizálás)

·

Üzleti tervezés

·

·

Átfogó teljesítményértékelés

Prezentációk szakszerű kivitelezése
(diagram- és táblázatkészítés)

·

A controller személyes kommunikációja

·

Controllingtrendek, jövőkép

Tananyag

Magyar és angol nyelvű tanúsítvány

Az előadásokon hallottak felidézését részletes írásos
és elektronikus tananyag támogatja. A Controlling
Akadémián saját fejlesztésű tananyagokkal dolgozunk,
emellett a résztvevők megkapják az alábbi szakkönyveket:
· Horváth & Partners: Controlling
· R. N. Anthony – V. Govindarajan:
Menedzsmentkontroll-rendszerek

A nemzetközi követelményrendszer
teljesítése mellett a Controlling Akadémia
szakmán belüli elismertségét tovább
növeli a képzés lezárásaként szervezett
vizsga, amelyre 2003 óta van lehetőség.
Sikeres vizsga esetén a hallgatók angol és
magyar nyelvű tanúsítványt kapnak.

További információ, felvilágosítás: Szűcs-Zágoni Bella (1) 382 88 23; jelentkezes@horvath-partners.com

Részletes tematika honlapunkon található: www.controllingakademia.hu

