IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Spoštovani,
Poletje prinaša možnosti …
… ne samo za tiste obmorske simpatije za samske in počitek na dopustu za ostale, temveč
predvsem je poletje lahko tudi čas za razmislek o osebni prihodnosti. Tisti bolj dolgoročni.
Kratkoročne novoletne zaobljube so namreč že daleč za nami. Poleti lahko torej združimo
malo več svobode v drugače napetem vsakodnevnem (poslovnem) urniku in si vzamemo nekaj
časa zase in za svojo prihodnost. Morda v kakšni viseči mreži ob mrzli limonadi ali pivu.

Tudi naš tokratni poletni (dvo)mesečnik bo malo manj formalno strukturiran, po drugi strani
pa prinaša vsebino, ki vam lahko pride prav za vašo poslovno prihodnost. Nekaj le-te se nanaša
že na to poletje (Poletni BA maraton na Rakitni) in nekaj na prihodnost do 2020.
Prijetno branje v senci vam želimo v ekipi IIBA Slovenija in se beremo zopet konec avgusta.
Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenija

ČLANEK za poletni razmislek

10 veščin in sposobnosti, ki jih boste potrebovali
najkasneje do leta 2020
Do leta 2020 se bo po napovedih Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) na lestvici TOP 10
veščin in sposobnosti zgodilo kar nekaj sprememb. Tiste, ki so bile prej bolj v ozadju, si zdaj
utirajo pot na vrh lestvice. Prav tako pa bo med top 10 veščinami prvič uvrščena tudi čustvena
inteligenca. Vse to nakazuje na spremembo vrednot poslovanja v prihodnosti, ki bodo v
naslednjih letih krojile uspešnost organizacij.

Preberi članek >>

KAJ LAHKO STORITE ŽE DANES
Po premisleku je vedno potrebna akcija in pri izboljšanju vaših veščin ter sposobnosti vas v
IIBA Slovenija prav gotovo ne bomo pustili same. Saj veste, »Help me help you« je eno izmed
osnovnih načel delovanja poslovnih analitikov.
No, pravzaprav smo s temi aktivnostmi že začeli in z njimi nadaljujemo tudi poleti:

Junijska

konferenca

Napredni

poslovni

pristopi z

nosilno

temo Kompetence za poslovanje prihodnosti je bila povsem v skladu z
lestvico TOP 10 veščin za leto 2020. Skupaj s pred-konferenčnim
dogodkom je ponudila vpoglede v kompetence prihodnosti in pustila močan
pečat na udeležencih.

Prezentacijo s pred-konferenčnega dogodka lahko dobite

TUKAJ
Podatki za dostop (samo za udeležence in bralce našega mesečnika):
- uporabniško ime = kompetence
- geslo = prihodnosti

Naslednja aktivnost v povezavi s pridobivanjem veščin in sposobnosti
bo Poletni BA maraton, kjer bomo predvsem skozi delavnice
pridobivali veščine, ki na lestvici za leto 2020 zasedajo 1., 2., 5., 6., 7., 8.
in 10. mesto.

Info in prijava >>
P.S. Omogočili smo vam veliki poletni prihranek - tudi do 500 eur!
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