top vision - vzdělávací kurzy a diskusní fóra pro manažery

Základy Risk Managementu
Nastavení funkčního procesu řízení rizik
úroveň Basic - začněte od základů
Termín

Čas

Místo

Cena

28. - 29. 6. 2018
Čt, Pá

9 - 17
hod

Praha
Křižíkova 237/36a

7 990 Kč bez DPH

20. - 21. 11. 2018
Út, St

9 - 17
hod

Praha
Křižíkova 237/36a

7 990 Kč bez DPH

9 668 Kč s DPH

9 668 Kč s DPH

objednat
objednat

V ceně získáte: certiﬁkát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Naučte se, jak identiﬁkovat možná rizika a jak je efektivně řídit
Řízení rizik je nezbytnou součástí zodpovědného vedení každého podniku a má zásadní vliv na jeho konkurenceschopnost. Získejte ucelený
přehled o úkolech a přínosech Risk Managementu a naučte se, jak v praxi identiﬁkovat a efektivně řídit rizika. Poznejte, co je úlohou risk
manažera a každého vedoucího pracovníka při hodnocení a zabezpečování možných rizik. Poučte se z četných příkladů z praxe a odhalte,
co a jak můžete zlepšit v oblasti řízení rizik ve vaší společnosti.

Co vám akce přinese?
poznáte přínosy Risk Managementu a pochopíte úlohu risk
manažera
zjistíte, jak řízení rizik ovlivňuje
konkurenceschopnost podniku
seznámíte se s řadou způsobů identiﬁkace a řízení rizik
poznáte nejčastější (a často nejdražší) chyby a omyly
v praxi

Komu akci doporučujeme?
Doporučujeme všem, kteří chtějí začít od základů.
ﬁnančním ředitelům a manažerům
projektovým a provozním manažerům
ředitelům a auditorům
specialistům Risk Managementu
majitelům a jednatelům malých a středních podniků

zjistíte, co a jak lze zlepšit na vašem
současném nastavení

Program 1. den
Úvod do problematiky řízení rizik

Program 2. den
Celoﬁremní Risk Management

vznik potřeby řízení rizik

členění rizik z celoﬁremního pohledu

Petrohradský paradox

role managementu v systému řízení rizik

teorie her a ekonomického chování

pozice a úloha risk manažera

analýza rozhodování při řízení rizik

speciﬁka řízení v krizové situaci
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Hlavní úkoly Risk Managementu
deﬁnice a úloha Risk Managementu
základní členění a pojmy
ﬁnanční rizika – analýza, odhad a řízení
metody řízení rizik z praxe
analytické techniky pro identiﬁkaci rizik

vyhodnocení rizika protistrany
zhodnocení rizik při nastavení strategických cílů
Nastavení řízení rizik v praxi
výhody zavádění řízení rizik
statut a úloha interního auditu
nastavení řízení rizik v praxi
časté chyby z praxe a jejich řešení

Lektor
28.-29.06.2018 / 20.-21.11.2018

Roman Lindauer
IT Quality Manager, Datalynx s.r.o.
„Absolvoval jsem VŠE a Open University Business School. Od roku 2003 se zabývám oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle
metodologie SOX404 / ISO 31000. Během své profesní praxe jsem několikrát implementoval komplexní systémy interních kontrol v
místních pobočkách zahraničních společností (T-Mobile, Accenture, SAP a ABB) a vedl jsem testovací a certiﬁkační projekty spojené se
SOX404. Od roku 2013 pracuji jako IT Quality Manager v místním zastoupení švýcarské společnosti Datalynx. Kromě toho se zabývám
nezávislou poradenskou a lektorskou činností.“

Více informací
http://www.topvision.cz/nabidka/hard-skills/zaklady-risk-managementu---nastaveni-funkcniho-procesu-rizeni-rizik
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