CPE’s:

4

Διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου με τη Sara
e-learning IPPF standards with Sara

Στόχος e-learning

H ενημέρωση και η εξοικείωση των Εσωτερικών Ελεγκτών στο Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων
για τον Εσωτερικό Έλεγχο (The International Professional Practices Framework – IPPF) του διεθνούς
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA – Institute of Internal Auditors).
H χρήση ορθών πρακτικών στην καθημερινή εφαρμογή, με ένα διαφορετικό και καινοτόμο τρόπο που
βασίζεται στο gaming. Για πρώτη φορά τα διεθνή πρότυπα σε μορφή gaming & mobile learning.

Σε ποιους απευθύνεται

• Εσωτερικούς Ελεγκτές
• Εξωτερικούς ελεγκτές
• Internal controllers
• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να κατανοήσουν το διεθνές πλαίσιο
για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
• Σε νέους εργαζόμενους που θα ασχοληθούν με τον Εσωτερικό Έλεγχο

Γιατί να συμμετέχετε

Γνωρίστε τη Sara, μία νέα συνάδελφο στον Eσωτερικό Έλεγχο που για ορισμένες ημέρες, θα «ζει» στο
κινητό σας και θα ζητάει τη βοήθειά σας σε καθημερινές καταστάσεις που κάθε Εσωτερικός Ελεγκτής
αντιμετωπίζει στην εργασία του. Κάθε ημέρα θα σας θέτει 3 ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσετε. Θα
λαμβάνετε από τη Sara εξηγήσεις για τις απαντήσεις σας. Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντάτε μέσα στην
ημέρα θα συσσωρεύονται στην επόμενη ημέρα/-ες.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά (αλλά και σε άλλες γλώσσες).
Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες ενός Εσωτερικού Ελεγκτή; Βρείτε τις ενώ δοκιμάζετε τις γνώσεις σας.
Επικοινωνία, γνώση της αγοράς, αναλυτική σκέψη, επιχειρηματική ικανότητα, σχολαστικότητα. Αυτές είναι
μερικές από τις δεξιότητες που οδηγούν έναν επιτυχημένο Εσωτερικό Ελεγκτή. Αλλά πώς εφαρμόζονται
στην πράξη είναι το πιο σημαντικό.
Ανακαλύψτε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και την εφαρμογή
τους. Ανεβάστε τις γνώσεις και δεξιότητές σας στο επόμενο επίπεδο.

Τι χρειάζεται να κάνετε

• Συμπληρώστε την αίτηση
• θα λάβετε στο email σας το link για να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας
•	Aνοίγετε την εφαρμογή και θα έχετε τη Sara η οποία θα σας μεταφέρει στην
καθημερινή εργασία του Eσωτερικού Eλεγκτή.

Κόστος
€ 150
€ 45 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, fax: 210 8229405, e-mail: info@hiia.gr

