IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Spoštovani,
na vprašanje »Se izplača imeti kompetence poslovne analitike?« bi lahko odgovorili
pritrdilno. Rezultati ameriške raziskave IT Skills & Certification Pay Index (ISCPI), namreč
uvrščajo certificiranega poslovnega analitika, glede na bonuse in dodatke k plači, na visoko
četrto mesto.
Temu pritrjuje tudi številčna udeležba na Poletni šoli poslovno analitičnih pristopov, ki smo
jo izvedi avgusta letos na Rakitni. Velik interes za poslovno analitična znanja in veščine, ki
smo ga deležni v zadnjem obdobju, kaže, da se tako slovenska podjetja kot tudi posamezniki
vse bolj zavedajo pomembnosti BA kompetenc za svoje poslovanje.

Tokratni članek in primer iz prakse predstavljata vrednost kompetenc poslovne analitike s
tržnega vidika, kar vas morda še dodatno prepriča, da bi svoje znanje nadgradili z veščinami
poslovno analitičnih pristopov. Več o slednjih in kako jih lahko pridobite, izveste na našem

brezplačnem INFO dogodku , na katerem bo predstavljena IIBA Šola poslovno analitičnih
pristopov, s katero nadaljujemo že to jesen.
Četudi še ne razmišljate o certifikatu, vam lahko kompetence tega področja pomagajo
napredovati tudi na vašem delovnem mestu. Kako? Pridite na info dogodek in boste izvedeli.
Vabljeni k obisku in vpisu!

ČLANEK

Se izplača biti
poslovni analitik?
Raziskave
kjer
merijo
indeks
plač
strokovnjakov z tehničnimi IT znanji ter
pridobljenimi
certifikati,
uvrščajo
strokovnjake s pridobljenim certifikatom
CBAP v skupino strokovnjakov, kjer je
povišanje plačila v letu 2017 najvišje.
Rezultati sicer veljajo za severno Ameriko, pa
vendar je val zajel tudi že večji del Evrope. In
kako pridobim certifikat ter kam po znanje?

Preberi članek >>
POSLOVNE VLOGE:

BA MNG CIO MKT

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

PRIMER IZ PRAKSE

Gremo v šolo
Če se želimo naučiti plesati, gremo v
plesno šolo. Če se želimo naučiti jadrati,
gremo v jadralno šolo. In če želimo biti
uspešni pri svojem delu, se moramo stalno
izobraževati. Le tako smo sposobni
dosegati svoje osebne cilje, cilje podjetja
ter s svojim delom prispevati k uspešnosti
podjetja. V enem izmed uspešnejših
slovenskih
podjetij pa
nekaterim
zaposlenim ni bilo treba v šolo – šola
poslovne analitike je prišla kar k njim.

Preberi članek >>

POSLOVNE VLOGE:

BA MNG CIO MKT

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

IIBA ŠOLA POSLOVNO ANALITIČNIH PRISTOPOV
JESENSKI SEMESTER: OKTOBER / NOVEMBER
Vabljeni na brezplačen INFO dogodek poslovne šole IIBA,
kjer izveste vse o možnostih BA izobraževanja in koristih,
ki vam jih prinaša znanje poslovno analitičnih pristopov:

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

OSTALI BA DOGODKI
Balkan Business Analysis Conference 2017
6.-7.10.2017, Sofia, Bolgarija
IIBA Slovenija bo zastopana tudi na letošnji BA konferenci balskanske
regije, na kateri bosta predavala predsednik IIBA Slovenija Aleš Štempihar
in član Andrej Guštin.

Več informacij o dogodku >>

POJMOVNIK POSLOVNIH VLOG
PM

-

projektni vodja

IT

-

razvijalec IT rešitev

BPM -

lastnik procesov

BI

-

analitik podatkov

CIO

vodja informatike

AG

-

nosilec agilnih metod

MNG -

manager

MKT -

tržnik, produktni vodja

VEN

IT ponudnik

HRM -

kadrovik

-

-

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov
W: www.slovenia.iiba.org
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POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST

