IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Spoštovani,
Zakorakali smo v novo leto in pred nami so novi izzivi in spremembe, ne glede na to,
kako močno si jih želimo (ali ne želimo). Oboroženi z BA znanji jim bomo prav gotovo
lažje kos.

Oboroženi z BA znanji bomo lahko v njih našli celo priložnosti za svoj napredek in
poslovno dokazovanje. To je pokazala tako mednarodna skupna raziskava IIBE in KPMG,
kot tudi naša slovenska anketa ter decembrski dogodek, ki smo ga izvedli z zaposlenimi
v HR oddelkih.
Obe raziskavi sta definirali potrebe in rešitve, ki so povezane z BA kompetencami in
vlogo poslovnih analitikov v temeljnih preobrazbah organizacij, ki jih v naslednjih treh
letih načrtuje skoraj polovica CEO-tov. Torej, pravi čas za BA pospešeno prihaja.
Aleš, IIBA Slovenija

ČLANEK

Naš čas zares prihaja
Ob zaključku 2016 sta IIBA in KPMG objavila raziskavo
»Business Analysis - positioning for success«, v kateri
preučujeta spremenjeno poslovno okolje, glavne
silnice, ki vplivajo na organizacije in vlogo poslovnih
analitikov pri tem. Začne se z ugotovitvijo, da kar 72%
CEO meni, da bodo naslednja 3 leta za njihove
organizacije in panoge, v katerih delujejo, bolj kritična
kot preteklih 50 let skupaj. Kako jim lahko pri tem
pomagajo poslovni analitiki, si preberite v kratkem
povzetku raziskave.
POSLOVNE VLOGE:

BA HRM MNG PM CIO BPM QA

Preberi članek >>

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

PRIMER IZ PRAKSE

Kaj potrebuje vaši HR
vodje?
Vsakdo potrebuje vedno nova znanja. V
prejšnjem članku Naš čas zares prihaja, smo
videli, katera znanja in sposobnosti vidijo
CEO-ti za reševanje svojih skrbi in izzive
svojih organizacij. Med njimi so na
pomembnem mestu tudi BA kompetence.
Razvijamo jih lahko tudi v partnerstvu s
kadrovskimi oddelki. A partnerje moramo
najprej razumeti, predvsem moramo najprej
razumeti njihove potrebe. Več o tem v malo
drugačnem primeru iz prakse.

Preberi članek >>

POSLOVNE VLOGE:

BA HRM MNG PM CIO BPM QA

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

IIBA ŠOLA POSLOVNO ANALITIČNIH PRISTOPOV
V IIBA Slovenija v letošnji pomladi pripravljamo nov sklop izobraževanj v okviru poslovne šole
IIBA. Slednja nudi prilagojena izobraževanja za posamezne poslovne profile in vam
prinaša dodatna znanja ter kompetence za uspešnejše soočanje z izzivi vašega poslovanja.
Modularna zasnova šolanja vam v prvem, osnovnem sklopu omogoča spoznavanje temeljnih
načel poslovno analitičnih pristopov. Temu sledi personaliziran sklop izobraževanj glede na vašo
obstoječo poslovno vlogo, novo pozicijo, ki si jo želite osvojiti, ali preprosto v pomoč
obvladovanju izziva, ki je pred vami.
Za najbolj ambiciozne in tiste, ki svojo priložnost iščete v mednarodnem okolju, pa bo še posebej
zanimiv profesionalni modul, k ponuja intenzivno pripravo na pridobitev enega od mednarodno
priznanih certifikatov: ECBA*, CBAP in CCBA, ki odpirajo vrata v številna mednarodna
podjetja, kot so: General Motors, Ford, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank, Shell, RollsRoyce, Boeing, Delta Airlines, Walmart.

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

DOGODKI IIBA SLOVENIJA V LETU 2017
januar - februar 2017

INFO dogodek IIBA šole - LJUBLJANA: 2.2.
INFO dogodek IIBA šole - MARIBOR: 16.2.
INFO dogodek IIBA šole - KOPER: 22.2.
PRIČETEK ŠOLE (BA-OSN): 16.3.

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

-

-
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