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Glavni dojmovi s druge Deloitteove akademije: 

“CFO Academy bila je od velike koristi meni 
i mnogim drugima te “odskočna daska” za 
preuzimanje uloge financijskog direktora.”

“Iznimno korisno. Od raznih predavača 
kako Deloitteovih tako i gostujućih naučili 
smo jako puno. Zahvalan sam na prilici za 
sudjelovanje u ovoj radionici.”

“Bolje shvaćanje svakodnevnog poslovanja 
i načina za njegovo poboljšanje, osobito 
upravljanja vremenom.”



CFO Academy

O CFO Academy

Termin održavanja:  VELJAČA2019. OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ

CFO Academy je namijenjena budućim 
i novim CFO-ima koji žele steći znanja, 
iskustva i vještine koje bi jedan moderan 
CFO trebao imati. CFO Academy radionice 
posebno su osmišljene kako bi kroz 
interaktivno okruženje dobili znanja od 
međunarodnih i lokalnih stručnjaka i 
iskustva profesionalaca iz svijeta financija. 

Naglasak će biti na dijalogu i praktičnom 
radu.

Što ćete dobiti sudjelovanjem na CFO Academy 2019? 

 • CFO Academy pruža jedinstvenu priliku za networking sa suvremenicima iz svijeta 
financija. Moći ćete dobiti uvid u najbolje prakse i iskustva polaznika. Kontakti koje 
steknete kroz ovu radionicu pomoći će vam u budućnosti.

 • Biti CFO zahtijeva posebna znanja u pogledu soft i tehničkih vještina. Organizirali 
smo radionice koje će držati stručnjaci iz područja strategije, upravljanja ljudskim 
potencijalima, vještina rukovođenja i ostalih vještina koje će vam trebati.

 • Kroz razne igre, case study primjere i radionice stavit ćemo vas u situacije da primjenite 
svoja znanja i vještine. Također, imat ćete priliku dobiti uvid u stvarna iskustva i 
razmišljanja profesionalaca iz svijeta financija. 

Današnji poslovni svijet zahtjeva stalnu potrebu za usavršavanjem i unaprjeđivanjem. 
Pozicija CFO-a nikada prije nije bila bitnija te zahtijeva znanja i vještine iz širokog spektra 
poslovanja. CFO Academy će vam dati uvid koja su to znanja i vještine koje ćete usavršiti.

Jeste li spremni biti 

CFO? 





1. CFO RADIONICA „Uvod u svijet CFO-a“

O radionici

Što donosi ova akademija? Koje osobine 
ima idealan CFO? Koje vrline posjedujem? 
Koja su područja na kojima moram raditi? 
Što o svemu tome misle neki od CFO-a u 
Hrvatskoj?

Na prvoj CFO Academy radionici pokušat 
ćemo dati odgovore na ova i mnoga druga 
pitanja. 

Teme

 • Član tima financijskih rukovoditelja – kako učiniti taj ključni korak naprijed?

 • Što drži budnima financijske direktore? 

 • Korporativno upravljanje - promjene u planu rada uprave

 • Ulagački odnosi s dionicima i zahtjevi za financijske direktore

 • Put prema postanku CFO-om: lekcije za buduće generacije

Termin održavanja:  2019. VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ





2. CFO RADIONICA „Uloge i odnosi“

Na drugoj radionici usredotočit ćemo se 
na istraživanje uloge financijskog direktora 
i očekivanja uprave od njega. Stručnjaci 
iz industrije i izvršni direktori reći će 
vam kako zaista utjecati na okolinu kao 
financijski direktor.

Nadalje, saznat ćete kako se u ulozi 
financijskog kontrolora snalaziti u 
poslovnom okruženju koje se brzo mijenja, 
sudjelovati u osmišljavanju strategija i 
napredovati.

 • Partnerstvo izvršnog i financijskog direktora

 • Trenutačni izazovi CFO-a; komuniciranje unutar organizacije

 • Uloga financijskog direktora u marketingu

 • Od kontrolora do strateškog partnera; neophodan prijelaz

Termin održavanja:  

O radionici Teme

2019. VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ





3. CFO RADIONICA „Soft je nova snaga“

Vođenje tima, ali i organizacije, u stalno 
promjenjivom okruženju novi je izazov za 
sve poslovne lidere.

Koja je uloga financijskog direktora u 
vođenju i motiviranju zaposlenika? Kako 
usmjeravati i voditi visokoučinkoviti tim u 
vremenima neizvjesnosti? O tome i drugim 
srodnim temama bit će govora na trećoj 
radionici. 

 • Perspektive financijskog direktora

 • Osobni učinak u ulozi financijskog direktora - Lovac na talente

 • Upravljanje talentima

 • Vođenje uspješnog tima u nepoznatom poslovnom okruženju koje se mijenja

Termin održavanja:  

O radionici Teme

2019. VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ





4. CFO RADIONICA „Budući CFO – postaje jači u vrijeme kaosa i potiče promjene”

Na koji se način mijenja uloga financijskog 
direktora i koja su nužna obilježja 
financijskog direktora budućnosti? Koji 
trendovi i makroekonomski čimbenici 
utječu na njegovu ulogu i na koji se način 
on može pripremiti za te promjene?

Na radionici ćemo govoriti o preprekama 
s kojima se tvrtke susreću u trenutačnom 
okruženju i na koji se način financijski 
direktor mora suočiti s tim promjenama 
kako bi proizveo vrijednost za poduzeće.

 • Teme za budućnost - s kojim se izazovima CFO može suočiti; Jeste li spremni?

 • Poticanje promjene: strateški CFO

 • Digitalna revolucija: vrijeme za promjenu starih obrazaca razmišljanja

 • CFO: prevladavanje izazova

 • Predviđanja u digitalnom svijetu

 • Zaključak akademije i certifikati

Termin održavanja:  

O radionici Teme

2019. VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ
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25 polaznika (ograničeno)

7.500,00 HRK + PDV

Cijena uključuje:

• materijale s predavanja
• stanke za kavu i ručak
• sve aktivnosti akademije
• certifikat

Cijena:

Mjesto održavanja: Termini održavanja:

Broj polaznika:
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