MESLEKİ GELİŞİM

Mesleki Gelişim

İşinizin stratejik zorluklarını aşmak için ekibinizin çalışma
performansını yükseltiniz.
KARŞILAŞTIĞINIZ ZORLUKLAR
Son mali karmaşa boyunca, mali kuruluşların önemli ölçüde değişen piyasa ve iş şartlarıyla
birlikte yeniden stratejiler ve işlemler düzenlemeleri gerekmiştir. Ayrıca, kredi ve yöneticilik
yeteneklerine yönelik daha büyük dahili, düzenleyici ve kurul tetkikleri yapılmıştır.
Bu zorlukların aşılması, güçlü liderlik, sağlam teknik yetenek ve seçkin ilişki yetenekleri
gerektirmektedir. Ekibinizin işini iyi yapabilmesi ve gerekli yetenek ve bilgiye sahip olabilmesi
için, insanların dikkatini çeken, onları öğrenmeye isteklendiren ve etkili iş sonuçları sağlayan
öğrenme programlarına gereksinim duyacaksınız.

MOODY’S ANALYTICS’TEN EĞİTİM
Moody’s Analytics, 30 seneyi aşkın bir süredir insanlara kredi ve mali alanlardaki yeteneklerini
geliştirmekte yardımcı olmaktadır. Risk ve maliye ile ilgili alanlardaki yeteneğimiz ve
uzmanlığımızın standardını yükseltmek için, tarihimiz boyunca eğitmenlerimize, içeriğimize ve
teslim kanallarımıza yatırım yapmaya devam etmekteyiz.
Rakipsiz içerik ve uzmanlık – Eğitim çözümlerimiz, risk değerlendirmesinde bir asırlık bir deneyimden faydalanıp, güncel, kapsamlı ve
derinlemesine bilgiler sağlamak için etraflı araçlar, veriler ve Moody’s Analytics’in analizini uygulamaktadır.
Kişiye özel çözümler – Yaptığınız işi anladığımız için, danışmanlarımız sizinle birlikte personeliniz, kuruluşunuz, ve stratejiniz için
uygun eğitim programlarını geliştirebilmektedirler.
Pratik uygulama – Pratik örnekler, vaka analizleri ve etkileşimli simülasyonlar kullanarak dünya çapında çok kanallı, uygun maliyetli
eğitim çözümleri yaratmaktayız. Böylece, işinizin performansını yükseltmek için yeteneklerin uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

Moody’s Analytics Hakkında
Moody’s Analytics, dünya çapında sermaye piyasaları ve kredi risk yönetimi meslek
sahiplerine gelişen bir piyasaya güvenle karşılık vermelerinde yardımcı olmaktadır.
Şirket, kredi analizi, ekonomik araştırma ve mali risk yönetiminde uzmanlık ve
deneyim vasıtasıyla risk ölçümü ve yönetimi için en iyi uygulamaları ve araçları
sunmaktadır. Moody’s Analytics lider yazılımı, danışmanlık hizmetleri ve Moody’s
Investors Service’in özel analizini içeren araştırmaları bütünleştirip ve kişiselleştirerek
belirli iş zorlukların aşılmasını sağlamaktadır.
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HIZMETLERİMİZ
SİZE ÖZEL EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

KANALLAR

Eğitim danışmanlarımız, sizinle birlikte işinizin
benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanan
programlar geliştirebilir. Dünya çapında
yüksek kaliteli, tutarlı ve uygun masraflı
eğitim sağlamak için, şahsi eğitim, eLearning,
WebSınıfları, kılavuzluk, yazılı malzemeler
ve sınavlardan oluşan eğitim çözümleri
yaratmaktadırlar. Bire bir öğretimden,
kapsamlı öğretim mezun programlarına
kadar, eğitim programlarınızın performansını
baştan sona kadar tasarlamak, uygulamak ve
izlemek için sizinle birlikte çalışmaktayız.
HALKA AÇIK SEMİNERLER & EĞİTİM
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Moody’s Analytics’in katkılı çözümlerine dayanarak, eğitim
programlarınızın performansını baştan sona kadar tasarlamak,
uygulamak ve izlemek için sizinle birlikte çalışmaktayız.

Özel eğitimimizi tamamlayan, dünya çapında
önemli mali merkezlerde yıl boyunca, maliye ve risk alanlarının temel ve gelişmiş konuları
hakkında 200’den fazla açık kayıt kursu sunmaktayız. Ayrıca, sanayinin ticari ikrazat hakkındaki
en kapsamlı eEğitim müfredatını sunmaktayız.

UZMANLIK ALANLARI
»» Bankacılık & Kredi
»» Mali Piyasalar & Araçlar

»» Risk & Sermaye Yönetimi
»» Kurumsal Finansman

»» Türevler & Yapısal Ürünler
»» Mesleki & Kişisel Gelişim

Kurslar ve uzmanlık alanları hakkında daha fazla ayrıntı için moodystraining.com sitesini ziyaret ediniz.

AKREDİTASYONLAR
Moody’s Analytics’in eğitim kursları, eğitim kredilerinin sürdürülmesi için NASBA, CFA Institute ve Solicitors Regulation Authority
tarafından onaylanmıştırlar. Daha fazla bilgi için moodystraining.com sitesini ziyaret ediniz.

Eğitim ve gelişime yaptığınız yatırımlardan gerçek iş sonuçları elde ediniz
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