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Workshop Basel ll essentials
De workshop Basel ll essentials welke Fritz Witt de afgelopen maand
maart bij Bpmi heeft gegeven was een groot succes. De training is
buitengewoon nuttig voor een ieder die zich bezig houdt binnen de
financiële functie zoals CFO’s, financieel managers, controllers,
treasurers creditmanagers en consultants. Tijdens de cursus is niet
alleen ingegaan op de achtergrond van BASEL ll, Creditratings en
Operational Risk Management maar gaat tevens in op de kansen die
deze ontwikkelingen bieden voor financials. Door het succes van de
training is besloten om in de maand april opnieuw een workshop te
organiseren.

Na deze training bent u beter toegerust op de verstrekkende
veranderingen die BASEL ll op de financiële functie binnen de bedrijven
en de financiële dienstverleners zal hebben.
•

U kunt zich breed informeren over de achtergronden van Basel
II en de gevolgen hiervan voor de onderneming waarvoor u
werkzaam bent.

•

U bent voorbereid op de verstrekkende veranderingen die Basel
II op de financiële functie van bedrijven heeft.

•

U gaat zich verdiepen in de veranderende rol van credit
management en operational risk management.

•

U signaleert trends en veranderingen en bepaalt hoe u daar zelf
op kunt inspelen.

•

U leert hoe ondernemingen zich beter kunnen voorbereiden op
veranderende relaties met banken, leveranciers en klanten

Datum:
De trainingen worden gehouden op dinsdag 18 april, dinsdag 25 april,
donderdag 11 mei en donderdag 18 mei.

Indeling van de cursus:
Het programma bestaat uit vier avonden van elk 3 lesuren:
18:00 uur – 19:00 uur: ontvangst en diner
19:00 uur – 22:00 uur: daadwerkelijke cursusprogramma
Vanaf 22:00 uur borrel en afsluiting

Prijs: € 950,00 exclusief BTW

Het aantal plaatsen voor deelname aan de cursus is beperkt.
OFM heeft de hand weten te leggen op een aantal cursusplaatsen.
Indien u zich nu inschrijft bent u verzekerd van een voorsprong op
uw collega’s, want
training

VOL IS VOL.

Voor informatie over de
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onder het tabblad strategische

partners. Als u op het figuur BASEL ll klikt krijgt u meer informatie
over de training.

Energie kosten te hoog?
Interessante website met energie besparende tips en waardevolle
beleggingstrategieën

www.verdienaanenergie.nl

Opdracht, beschikbaar?
Aan ervaren mensen op het terrein van verandermanagement,
projectmanagement, procesmanagement op een bepaald vak gebied is
altijd een gebrek. Een aantal collega's staan open voor een nieuwe
opdracht. Bel of verstuur een e-mail bericht voor meer informatie over
de beschikbare interim professionals. U nu laten informeren,
betekent een grote voorsprong zodra u een gekwalificeerde

professional ad interim nodig hebt.

Periodiek worden de relaties van OFM op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen OFM. U kunt toezending opzeggen via een reply
op deze nieuwsbrief, met in de onderwerpbalk ‘stop toezenden
nieuwsbrief’
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