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ANDA RACSA, ABC TRAINING CONSULTING MANAGEMENT

(8 voturi, medie: 3.75 din 5)
Succesul unei afaceri depinde de abilitatile echipei manageriale de a obtine performante tinand cont de oportunitatile si de riscurile
care sunt identificate in mediul extern al companiei si de punctele tari si punctele slabe cunoscute din mediul intern al companiei.
Pentru dezvoltarea afacerii, orice membru al echipei manageriale este implicat in planificarea, organizarea, coordonarea, controlul si
evaluarea realizarii obiectivelor stabilite la nivel de firma.
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Management strategic
Echipa care formeaza top-managementul are ca principala menire stabilirea directiei generale de dezvoltare a companiei si definirea coordonatelor
principale ale afacerii: oferta de produse si servicii, piata-tinta, clientii, avantajul concurential.
In functie de aceste elemente, se stabilesc obiectivele strategice ale companiei si anume: imaginea firmei, cifra de afaceri, cota de piata,
profitabilitatea si lichiditatea afacerii pe termen mediu si lung. Pentru realizarea acestor obiective, trebuie sa existe o planificare a investitiilor, o
evaluare a necesarului de finantare si gasirea celor mai bune surse de finantare. De asemenea, trebuie sa se acorde o atentie deosebita dezvoltarii
unui sistem de management modern, care sa creeze un climat de lucru in care sa se obtina performante atat la nivel de firma, cat si la nivel de
individ.
Management operational
Echipa care formeaza middle-managementul este responsabila pentru identificarea si implementarea celor mai eficiente modalitati de realizare a
obiectivelor generale stabilite la nivel de firma. Dupa ce au fost identificate obiectivele si strategiile fundamentale pe termen lung, trebuie stabilite
si puse in practica planuri de actiune, pe termen scurt, la nivelul fiecarei activitati componente a afacerii: marketing, vanzari, productie,
aprovizionare, etc. Astfel, in functie de domeniul de activitate si de dimensiunea firmei se elaboreaza structura organizatorica a companiei, se
determina necesarul de resurse pentru desfasurarea activitatilor, se stabilesc proceduri de lucru, se analizeaza cantitatea, calitatea si circuitul
informatiilor, se stabileste modalitatea de fundamentare si comunicare a deciziilor.{mospagebreak}
Metode de management
Orice companie este unica prin modul de organizare si conducere a afacerii, este unica prin modul in care intelege sa implementeze diverse metode
de management recomandate de practica tarilor cu economii de piata bine dezvoltate. Dintre cele mai cunoscute metode de management, amintim:
managementul prin obiective, prin proiecte, prin bugete.
Managementul prin obiective se bazeaza prin stabilirea cat mai riguroasa a obiectivelor specifice si a sarcinilor derivate ce revin fiecarei
componente a structurii organizatorice a companiei astfel incat sa se realizeze obiectivele generale ale firmei.
Managementul prin proiecte este o metoda de management care se aplica pentru solutionarea / implementarea unor probleme cu un grad ridicat
de complexitate sau cu un puternic caracter inovational si care implica contributia si colaborarea unor specialisti din diverse departamente ale
firmei, care se constituie temporar intr-o structura organizatorica autonoma.
Managementul prin bugete presupune conducerea firmei prin stabilirea de obiective financiare si alocarea de bugete care sa asigure profitabilitatea
si echilibrul financiar al companiei.
Leadership-ul, caracteristica noului manager
Managerul este preocupat de realizarea obiectivelor stabilite, punand accent pe planificarea, organizarea si coordonarea activitatilor spre o
finalitate clar precizata.
Leader-ul pune accentul pe antrenarea si motivarea personalului pentru realizarea obiectivelor stabilite, determinandu-l sa actioneze in directia in
care doreste sa obtina rezultate.
Beneficii
Beneficiile implementarii unor metode de management performant se vor resimti prin cresterea capacitatii firmei de a anticipa si de a actiona
eficient in directia unei dezvoltari durabile si controlabile a afacerii si prin capacitatea de a reduce sau de a diminua riscurile din mediul intern si
extern al companiei.
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