CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na jednodnevnu specijalističku radionicu

UPRAVLJANJE KLJUČNIM POKAZATELJIMA POSLOVANJA 1. dio
(praktični primjeri iz područja osiguranja)

Vrijeme održavanja│ 10. listopad 2018. s početkom u 09:00 sati
Mjesto održavanja│ Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih
polaznika može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.)

Predavači│ Dr.sc. Mladen Meter
Trajanje│ 8 nastavnih sati
Jezik seminara│ Hrvatski
Rok za prijavu│ 05.10.2018.
Informacije i prijave│
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

Na ovoj specijalističkoj radionici naučit
ćete kako odabrati, definirati i koristiti
ključne pokazatelje poslovanja te
sustave pokazatelja za upravljanje i
izvještavanje o poslovanju tvrtke.
To će Vam omogućiti proaktivno
djelovanje na temelju ključnih
pokazatelja relevantnih za tvrtku
odnosno određeno poslovno područje.
Na primjeru studije slučaja upoznat
ćete s najvažnijim procesima i
metodama za uspješnu implementaciju
i bit ćete obučeni da iste
implementirate i koristite u vlastitoj
tvrtki.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
•

Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

•

Pregled različitih vrsta pokazatelja: strateški vs. operativni, monetarni vs. nemonetarni, apsolutni
vs. relativni pokazatelji

•

Odabir i izračun ključnih pokazatelja poslovanja (KPIs) relevantnih za upravljanje tvrtkom

•

Pokazatelji i sustavi pokazatelja za upravljanje stvaranjem vrijednosti i strateškim usmjerenjem

Radionica je namijenjena
Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji moraju donositi odluke važne za uspješno
poslovanje:
• menadžmentu koji se želi upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja ključnim
pokazateljima u unapređenju poslovanja
• specijalistima u menadžmentu, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele
obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje.

Predavač:
Dr.sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno
savjetovanje. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama
(Kaufland, Generali, Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na
brojnim projektima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u
Zagrebu, 2006. završio je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller-Institut-u u Beču te
položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u
Splitu. Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie
u Njemačkoj. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i informacijske sustave te
certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG INVEST-a za područja: poslovnog planiranja,
financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB
akreditiranoj poslovnoj školi, a među ostalima predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u
Reutlingenu. Također vrlo često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
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Naknada za sudjelovanje na specijalističkoj radionici
Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za
osiguranje iznosi 1.000,00 kn.
Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više
od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 1.200,00
kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn.
Naknade su izražene bez PDV-a.
Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika
seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenje u
stankama.
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UPRAVLJANJE KLJUČNIM POKAZATELJIMA POSLOVANJA 1. dio
(praktični primjeri iz područja osiguranja)
10. listopad 2018., Zagreb
Dr.sc. Mladen Meter
RASPORED SPECIJALISTIČKE RADIONICE
8:45 – 9:00

9:00 – 10:30

Registracija i preuzimanje materijala
Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja
•Pokazatelji poslovanja
•Sustavi pokazatelja
•Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

Dr.sc. Mladen Meter

Praktični primjeri:
Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
Odabir primatelja pokazatelja
10:30 – 10:45

10:45 – 12:15

Stanka
Izgradnja sustava pokazatelja
•Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
•Utvrđivanje potreba za informacijama
•Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
•Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
•Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

Dr.sc. Mladen Meter

Praktični primjeri:
Projekt izgradnje sustava pokazatelja
Lista za provjeru kvalitete sustava pokazatelja
12:15 – 13:15

Stanka za ručak

13:15 – 14:45

Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja
•Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
•Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
•Modeli upravljanja i ključni pokazatelji

Dr.sc. Mladen Meter

Praktični primjeri: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitoj
tvrtki
14:45 – 15:00

Stanka

15:00 – 16:30

Strategy Maps i Balanced Scorecard – uzročno-posljedični odnosi
•Povezivanje strateških i operativnih ciljeva
•Hijerarhija ciljeva: dodjeljivanje ispravnih ciljeva ispravnim
organizacijskim jedinicama
Dr.sc. Mladen Meter
•Strateška provjera poslovnog modela
•Praktični primjeri: Izrada Strategy Maps i Balanced Scorecard na
primjeru iz prakse
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