Seznam izobraževanj 2016
sodobne vsebine za dvig kompetenc in realizacijo poslovnih učinkov
v organizaciji in izvedbi podjetja Askit, storitve in izobraževanja, d.o.o.
Kot napredni kadrovik/manager prav gotovo neprestano iščete izobraževanjem, ki sledijo sodobnim
trendom razvoja organizacij in kadrov, s ciljem prispevati k dvigu uspešnosti in krepitvi konkurenčnosti
svoje organizacije.
Pred vami je seznam prav takšnih usposabljanj, s katerimi boste vašim zaposlenim zagotovili razvoj in dvig
kompetenc, svoji organizacijo pa poslovne učinke v skladu s potrebami njenih kupcev in poslovanja.
Naša razlikovalna prednost pred ostalimi izvajalci usposabljanj je povezovanje poslovnih potreb
organizacije in njenih poslovnih partnerjev s celovitimi programi izobraževanj v izvedbi s poslovnimi
učinki v uresničevanju strategij in poslovnih priložnosti.
Usposabljanja na posameznem področju običajno začnemo z detekcijo stanja (assessment-om). Zaključimo
jih z akcijskim načrtom usposabljanj in sprememb ter s pomočjo prenosa aktivnosti akcijskega načrta v
izvedbo oziroma v poslovno prakso. S tem vam zagotovimo uporabnost pridobljenih znanj. Sledi detekcija
doseženih učinkov.
Naša posebnost so kratki informativni interaktivni seminarji za vodstva, kjer v 1-2 urah povzamemo bistvo
določene sodobne tematike in njenih koristi za izboljšanje poslovanja podjetja.
V nadaljevanju sledi pregled usposabljanj po posameznih tematikah in primeri referenčnih izjav.

Zagotavljanje trajne konkurenčnosti (primerno tudi za Akademije)
Predhodno lahko izvedemo assessment z UPtential© - nove dimenzije odkrivanja potencialov podjetij

Osnove upravljanja notranje konkurenčnosti organizacij / uvodni seminar za top management
Poslovni povezovalec – poslovna vloga prihodnosti / interaktivni seminar za top management
Kakšna je v resnici v kupca usmerjena organizacija / interaktivni seminar za management
Zemljevid stranke / delavnica za razvijanje empatije in razumevanja strank
Poslovni model: kako strukturirati in inovirati svoje poslovanje / interaktivni seminar za mng.
Spodbujanje kulture internih sinergij / več delavnic za boljše razumevanje in sodelovanje
Kreativnost v službi našega poslovanja in naših kupcev / delavnica za vodje poslovnih funkcij
Pomen projektnega vodenja za konkurenčnost organizacij / interaktivni seminar za management
»Pomen projektov za uresničevanje strategije, prioritizacija projektov, poslovna vrednost projektnega
vodenja in optimalna poraba projektnih virov so bile nedvomno tiste prave teme projektnega vodenja za vse
naše člane uprave in izvršne direktorje.«
Jože Lenič, predsednika uprave Abanka Vipa d.d.

Obvladovanje sprememb (Change management)
IIBA Changing Change model / uvodni seminar za top management
Kako do kulture sprememb / assessment in delavnice z Branetom Grubanom
Opolnomočenje vodij za spremembe / več delavnic z Andrejem Plevnikom (Newways)
Izvajanje sprememb v praksi / več delavnic z različnimi izvajalci

Uspešna prenova strategij in poslovnih modelov (primerno tudi za Akademije)
Kako povečati uspešnost prenosa strategij v prakso / interaktivni seminar za top management
Inoviranje poslovnih modelov / interaktivni seminar za top management in delavnica za vodje
Temelji prenove strategij / interaktivni seminar za srednji management
Zemljevid stranke in ponudba naše vrednosti / delavnica

Uspešno in učinkovito projektno delo (več kot projektno vodenje)
Zakaj ima projektno vodenje težave in kako jih odpraviti / interaktivni seminar za top management
Poslovna osredotočenost projektnega vodenja
interaktivni seminar za top management in sponzorje projektov

Sodoben koncept korporativnega upravljanja projektov / interaktivni seminar za top management
Zakaj je potrebno 3 nivojsko projektno delo in pogoji vzpostavitve projektne kulture
interaktivni seminar za top management, funkcijske vodje in vodje projektnih pisarn

Izzivi projektnega dela v naši organizaciji / assessment projektnega načina dela v vaši organizaciji
Vloge projektne pisarne in procesi Portfolio Project Management-a
interaktivni seminar za top management, funkcijske vodje in vodje projektnih pisarn

Štiri ključna vprašanja pred začetkom vsakega projekta / delavnica
de Bono v svetu projektnega dela / delavnica kreativnosti v projektnem delu skupaj z Nastjo Mulej
Uspešna priprava projektov / delavnica analize deležnikov in postavljanja ciljev projekta
Osnove projektnega vodenja in priprava na certificiranje CompTIA Project + / za certificiranje
Temelji projektnega načina dela in povezanost s poslovnimi načrti / primerno za Akademijo
»Seminar Povezanost projektov s poslovnimi načrti v okviru naše Akademije je povsem izpolnil pričakovanja,
saj so bili udeleženci z vsebino in izvedbo izredno zadovoljni.« Irena Ropret, vodja Akademije
»Ko bom obiskal katero od organizacij s katerimi sem sodeloval, te lahko z veseljem priporočlm.«
Ronald Malej, organizator Managerske Akademije Gorenje

Procesna in stroškovna optimizacija
Osnove upravljanja poslovnih procesov / uvodni seminar za top management
Kako optimizirati procese z vidika stroškov, strank in poslovnih pravil / delavnica
Modeliranje poslovnih procesov / delavnica na konkretnem procesu organizacije
Popotovanje stranke / delavnica na konkretnem procesu sodelovanja s stranko
Kaj lahko naredimo bolje / delavnica
Primeri procesnih uvedb in optimizacij ter kaj se lahko iz njih naučimo interaktivni seminar

IIBA pristopi – od razpoznavanja potreb do oblikovanja poslovnih rešitev
IIBA – od oblikovanja strategije do njene učinkovite izvedbe / interaktivni seminar za management
IIBA – poslovno povezovanje / interaktivno predavanje za srednji management
BABOK – gonilo razvoja in učinkovitosti poslovanja / delavnica
Priprave za pridobitev mednarodnega certifikata CBAP / Bootcamp delavnice

V poslovne učinke usmerjena informatika
CEO: kakšnega vodjo informatike potrebujem / interaktivni seminar za top management
Pogled na IT projekte z očmi naročnika / delavnica
Vidiki kakovosti poslovno informacijskih projektov / primerno tudi za vodje kakovosti
Vloga IIBA poslovnega analitika v IT projektih / interaktivno predavanje
Učinkovit razvoj programskih rešitev z uporabo pristopov poslovne analitike / delavnica
IIBA pristopi za IT / seminar za krepitev poslovno usmerjenost službe informatike

Povabite nas na razgovor: pišite na ales.stempihar@askit.si ali pokličite na 041 639 007.

