Zarządzanie
®
ryzykiem M_o_R
z symulacją Casino Wars

W każdym projekcie, niezależnie od wybranej metodyki jego prowadzenia,
budżetu czy skali, niezmiennie pojawia się kwestia zarządzania ryzykiem,
przewidywania potencjalnych konsekwencji podejmowanych decyzji oraz
definiowania sposobu radzenia sobie z ryzykiem w przypadku jego
wystąpienia.

Nasze szkolenia przygotowują kierowników projektów oraz zespołów projektowych do radzenia sobie z ryzykiem w sposób zorganizowany i skuteczny.
Uwrażliwiają na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i zwiększają
świadomość konsekwencji bagatelizowania tego czynnika. Oferta Altkom
Akademii w tym obszarze obejmuje:
Zarządzanie ryzykiem w projektach, standard PMI®
Akredytowane szkolenia i warsztaty PRINCE2® Foundation i Practitioner
Warsztat przygotowujący do egzaminu Project
Management Professional (PMP)®, standard PMI®
Akademia Zarządzania Projektami (CAPM/PMP)
Wprowadzenie do zarządzania projektami
M_o_R® – zarządzanie ryzykiem poziom Foundation
Trening symulacyjny Casino Wars

www.altkomakademia.pl

Zarządzanie ryzykiem M_o_R® z symulacją Casino Wars

Casino Wars ukazuje kwestię zarządzania ryzykiem
z różnych perspektyw – od planowania strategicznego i analizy ryzyka, po metody minimalizacji
i kontrolowanie ryzyka finansowego. Uczestnicy
na własnych doświadczeniach uczą się, jak ograniczać ryzyko poprzez zarządzanie nim, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia dochodów kasyna. Aspekt rywalizacyjny symulacji dodatkowo
podsyca apetyt na podejmowanie ryzykownych
kroków, bowiem każda z drużyn musi otworzyć się
na śmiałe decyzje, aby prześcignąć konkurencję.
Symulowana rzeczywistość
W trakcie symulacji uczestnicy wcielają się w role zarządzających czterema kasynami. Mają dowieść
inwestorowi, że to ich zespół jest godny zaufania. Nagrodą dla zwycięzców jest otrzymanie kontraktu
na budowę megakasyna. Aby to
osiągnąć, drużyny będą musiały
wykazać się odpowiednimi umiejętnościami z obszaru planowania
strategicznego i zarządzania ryzyTrening symulacyjny Casino Wars
kiem, budując najbardziej dochoumożliwia praktyczne zapoznanie się
dowe i najlepiej zarządzane kasyno,
z różnymi metodami zarządzania ryzyoraz przedstawić wyniki swojego
kiem operacyjnym i projektowym, jakie
kasyna w najbardziej jasny i przeokreśla standard Management of Risk
konujący sposób.
®

[...]

(M_o_R ). Udział w symulacji daje
wymierną podstawę do zastosowania
zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Korzyści
Poprzez udział w symulacji uczestnicy mogą skonfrontować wiedzę
teoretyczną z jej stroną praktyczną.
Ułatwia to przeniesienie nabytej wiedzy w środowisko ich organizacji oraz zastosowanie jej w codziennej pracy. Casino Wars pozwala przetestować różne warianty zarządzania ryzykiem, co może stanowić
inspirację i znacząco wpłynąć na postrzeganie ryzyka w projekcie, a w efekcie znacznie usprawnić
profesjonalny warsztat kierownika projektu czy menedżera ryzyka.
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