Controlling – Kreujemy Przyszłość
Webinar ICV POLSKA:
Dlaczego warto zostać Członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)
7 maja 2020 r.
Zespół Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce zorganizował webinar dla osób
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. Opowiedzieliśmy o wszystkich korzyściach płynących
z członkostwa w ICV. Zapytaliśmy też uczestników, które z działań ICV uważają za najważniejsze.
W ankiecie wzięło udział 17 osób. Wyniki ankiety przedstawiamy poniżej.

Ankieta: Najważniejsze korzyści z członkostwa w ICV
Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w ankiecie prowadzonej „na żywo”. Na początku poprosiliśmy
o wskazanie trzech najważniejszych korzyści płynących z członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Następnie
uczestnicy ocenili wagę poszczególnych działań. Poniżej pełna lista działań ICV poddana ocenie uczestników:
- Udział w spotkaniach Regionalnych Grup Roboczych
- Dostęp do know-how i udział w spotkaniach Eksperckich Grup Roboczych
- Udział w corocznych międzynarodowych kongresach ICV
- Udział w programach szkoleniowych pod patronatem ICV
- Dostęp do corocznych raportów o najnowszych trendach w controllingu
- Dostęp do literatury specjalistycznej, stanowisk i publikacji ICV
- Dostęp do wyników badań prowadzonych przez ICV
- Dostęp do artykułów pisanych przez członków ICV
- Udział w konkursach organizowanych przez ICV
- Dostęp do komunikacji w Social Media
- Dostęp do kompletnego zestawu newsletterów ICV

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest
wyłącznym przedstawicielem w Polsce i partnerem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów –
ICV (Internationaler Controller Verein)

International Association of Controllers (ICV)
Administrowane przez: Akademia Controllingu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35/403A, 61-896 Poznań,
tel. (61) 852 33 53, fax: (61) 666 03 63
icv@akademiacontrollingu.pl
www.icv.pl

Controlling – Kreujemy Przyszłość
Które działania ICV są dla Ciebie najistotniejsze?
Na początku ankietowani mieli wskazać 3 najważniejsze dla nich działania z powyższej listy. Najistotniejsza
była dla nich możliwość brania udziału w programach szkoleniowych pod patronatem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Controllerów (ICV) – 11 głosów. Na drugim miejscu uplasował się dostęp do know-how i
udział w spotkaniach Eksperckich Grup Roboczych (9 głosów). Na kolejnym miejscu z równą liczbą głosów
uplasowały się: udział w spotkaniach Regionalnych Grup Roboczych oraz dostęp
do corocznych raportów o najnowszych trendach w controllingu (po 8 głosów). Żaden z uczestników nie
wskazał możliwości udziału w konkursach organizowanych przez ICV.

Na ile ważne są dla Ciebie poszczególne działania ICV?
Kolejne pytanie potwierdziło wyniki przedstawione powyżej. Bardzo ważne okazały się działania związane
z opracowaniem know-how oraz udziałem w pracach Regionalnych oraz Eksperckich Grup Roboczych ICV.
Równie ważna dla uczestników jest możliwość brania udziału w programach szkoleniowych pod patronatem
ICV. Ponadto ankietowani wskazali: dostęp do literatury specjalistycznej, stanowisk i publikacji ICV, dostęp
do wyników badań prowadzonych przez ICV oraz dostęp do artykułów pisanych przez członków ICV jako
ważne. Najmniej istotne są dla badanych konkursy organizowane przez ICV, dostęp
do komunikacji w social mediach oraz za pomocą newsletterów ICV.
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Uznanie, networking, czy know-how?
Kolejne pytanie dotyczyło czterech głównych obszarów korzyści, które zyskują Członkowie ICV. Poprosiliśmy
ankietowanych, by ocenili poszczególne z nich w skali 1 – 5, gdzie 1 oznacza – Zupełnie nieważne, a 5 –
Bardzo ważne. Pełną listę przedstawiamy poniżej:
KARIERA I UZNANIE - Dołączysz do prestiżowej, międzynarodowej Społeczności profesjonalistów –
to będzie ważny krok oraz siła napędowa Twojej kariery!
WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ - Come together! Work together! Grow together! – dzięki udziałowi
w spotkaniach Grup Roboczych oraz Kongresach ICV zyskasz dostęp do najnowszego know-how oraz
praktycznej wymiany doświadczeń.
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NETWORKING - Zdobędziesz wartościowe kontakty biznesowe, rozwiniesz swoją sieć networkingową
i poznasz ludzi na różnych stanowiskach oraz poziomach hierarchii z wielu branż.
KNOW HOW - Zyskasz dostęp do praktycznego, specjalistycznego i unikatowego know-how, w którym
znajdziesz aktualne i interesujące publikacje oraz koncepcje wykorzystywane w najlepszych firmach
z całego świata.

Ankietowani najwyżej ocenili: Współpracę i rozwój oraz Know-how. Szczegółowe wyniki przedstawiamy
poniżej:
KARIERA I UZNANIE – Średnia ocena: 3.82
WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ – Średnia ocen: 4.82
NETWORKING – Średnia ocen: 4.00
KNOW HOW – Średnia ocen: 4.71

Zapraszamy na pozostałe webinary ICV POLSKA. Kliknij i zapisz się.
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