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Cijfermatig Overtuigen
HR als volwaardig gesprekspartner
Van HRM’ers wordt tegenwoordig verwacht dat zij naast inzicht in hun vak, ook inzicht
hebben in de financiële positie van hun eigen afdeling en meedenken en beslissen over
financiële onderwerpen die betrekking hebben op hun organisatie. HR Professionals
krijgen hierdoor meer behoefte aan inzicht in financiën en financiële bedrijfssituaties.
Doel
Het doel van de training ‘Cijfermatig Overtuigen’ is om als HR Professionals bekend te
raken met financiële begrippen en processen. Hoe moeten de cijfers gelezen en
geïnterpreteerd worden en wat betekenen de cijfers voor de organisatie. Daarnaast krijgt
de HRM’er inzicht in de financiële consequenties van beslissingen voor de HR afdeling.
Inhoud
Naast een aantal zeer actuele cases worden een aantal theoretische onderwerpen
behandeld:
- welke terugkerende processen zijn er op een financiële afdeling;
- wat is het verschil tussen Profit & Loss, Cashflow en een balans;
- hoe lees en interpreteer ik cijfers;
- wat is de meerwaarde van een goede wisselwerking tussen HR en Finance en
hoe kan dit vormgegeven worden;
Niet alleen deze vragen worden beantwoord, maar ook … wat kan ik als HR met een
onderbouwing op basis van financiële gegevens bereiken, zowel binnen de HR
afdeling als de totale organisatie. Wat blijkt, ‘Cijfermatig Overtuigen’ is absoluut een
meerwaarde om als HR Professional te beheersen.
Wanneer & waar
De training duurt één dag en er zijn reeds diverse data in 2010 gereserveerd. De
eerstvolgende mogelijkheid uw kennis te verbreden is op donderdag 18 maart,
dinsdag 20 april en donderdag 27 mei.
De training begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Het maximaal aantal deelnemers
is 8 personen. De locatie is in Maarssen. De training kan ook in-company worden
gegeven.
De training wordt gegeven in samenwerking met Femke Hogema van Healthy Finance.
Kosten
De kosten van de workshop zijn € 749,00 per deelnemer exclusief 19% BTW. Dit bedrag
is inclusief lunch, documentatiemap en presentje. Op deze training zijn de Algemene
Voorwaarden van PiT! hr specialists van toepassing.
Contact
Wilt u zich aanmelden of meer weten over de training Cijfermatig Overtuigen, neem dan
contact op met Marie Anne Borst of Marloes Egberts via +31(0)346 712 330 of
e-mail naar: info@pithr.com.

