
 

 
 

IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo 

Mesečnik na spletu 

                         
Spoštovani, 

Ob izteku letošnjega leta se vam iz IIBA Slovenija še zadnjič oglašamo z zahvalo za 

vašo podporo in udeležbo na naših preteklih dogodkih, ki jih letos ni bilo malo.  

Za nami sta dva semestra IIBA šole poslovno analitičnih pristopov, konferenca 

Napredni poslovni pristopi, kopica INFO dogodkov, kjer ste lahko izvedeli vse, kar 

vas zanima glede IIBA izobraževanj, priprava na IIBA certificiranje ter 

nedavno prednovoletno srečanje IIBA članov. 

 

V prihodnjem letu bo teh dogodkov še več, med njimi bo mnogo zanimivih presenečenj, 

vse z namenom, da našim članom in tistim, ki v IIBA poslovnih pristopih prepoznavate 

dodano vrednost, pomagamo pri premagovanju poslovnih izzivov in vas v letu 2017 

popeljemo po poti uspeha in rasti.  

 

Naš moto »Poslovanju oddajamo vrednost« bo pri tem naše glavno vodilo. 

V leto 2017 torej vstopamo z velikimi načrti in upamo, da se na poti, ki smo jo začrtali, 

še večkrat srečamo! 

 

Letošnje leto zaključujemo z mednarodnim intervjujem enega od naših članov, 

v naši januarski ediciji pa vam bomo razkrili, kaj vse snujemo v 2017; tokrat le za 

pokušino: za naše člane bomo organizirali vsaj 3 brezplačne praktične delavnice, 

https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-mesecnik


 

 
 

razpisali bomo natečaj za BA projekt leta, ... Za kaj več, pa se beremo januarja! 

 

IIBA Slovenija 

INTERVJU 

 

 

Vpliv osebnostnih lastnosti v poslovni analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeseni sem obiskal konferenco IIBA Chapter South Africa v Johannesburgu in v pogovoru z 

urednikom revije Inter-View Joem Newbertom izmenjal nekaj besed na temo konference 

ter mojega pogleda na izpostavljeno problematiko. V prijaznem in strnjenem pogovoru sva se 

dotaknila tudi vloge poslovne analitike in karakterja dežele. Skupaj sva ugotovila, da smo tako 

mi, kot Južnoafričani locirani na južnih delih kontinentov in, da to daje poseben pridih tako delu 

kot odnosom (saj se spomnite, kako centralni del EU gleda na mediteranske dežele :)). 

Vsekakor je interview zanimivo kratko branje o ozadju konference in o temi predavanja, ki vam 

odpre nekaj novih vprašanj, poda pa tudi nekaj odgovorov. 

Prijetno branje vam želim. 

POSLOVNE VLOGE: 
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Preberi članek >> 
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POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST 
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