Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma
28. novembril Tallinnas toimuvast koolitusest

Graafiline visualiseerimine
Millest koolitusel räägitakse?
Sageli on auditi aruanded pikad ja tekstirohked. Kuidas aga anda edasi oluline info
lühidalt? Koolitusel anname praktilisi näpunäiteid, kuidas Wordis, Excelis või
PowerPointis oma töö tulemusi juhtkonnale esitleda põnevamalt, haaravamalt,
lihtsamalt aga mõjusalt.
Koolitus on suunatud nii algajatele kui kogenud audiitoritele. Koolitusel käsitleme
järgmisi teemasid:
• Graafikud, nende kasutamine ja loomine Excelis;
• Protsesside kujutamine Wordis või PowerPointis;
• Tabelid ja nende kujutamine Excelis ja Wordis;
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• Infograafika lihtsamad lahendused ikoonide põhjal Wordis või PowerPointis;
• Kujunduse põhitõed Wordis ja PowerPointis.
Koolituse viib läbi Maria Rahamägi, kes on olnud ligi 3 aastat Havas
turunduskommunikatsiooni agentuuri analüütik ning nüüd on veab haridusalgatust
Edumus.
Koolitusel osalejatel palume kaasa võtta oma sülearvuti, kuna koolitus on praktilise
suunitlusega. Soovi korral saatke aadressil koolitus@siseaudit.ee hiljemalt 15.
novembriks oma tekstid/tööpaberid/aruanded, mida kasutame koolitusel
näidistekstidena.

Päevakava
9.45-10.00
10.00-11.30

Kogunemine, osalejate registreerimine

11.30-11.45

Kujunduse põhitõed Wordis ja PowerPointis jne
Kohvipaus

11.45-13.15

Teemakäsitlus jätkub

Maht
Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi.
Grupi suurus
Tulenevalt kursuse suunitlusest on maksimaalseks osalejate arvuks 15 inimest.

Toimumiskoht
ESAÜ büroo koolitusruum, Parda 12, 5.korrus.

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 90 EUR, teistele 130 EUR. Koostööpartneritele soodustused.
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Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Tasumine arve alusel peale
registreerimist.

Registreerimine
Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ning kliki punasel nupul
"Registreeru". E-kirjaga saad kohe registreerumise kinnituse ja meeldetuletuse kaks
päeva enne sündmust.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki
punasel nupul "Tühista registreerimine". E-kirjaga saad teate tühistamisest.
Mitteliikmed peavad registreerumiseks looma konto ja lisama oma kontaktandmed arve
koostamiseks. Registreerumine eelpool kirjeldatud juhise järgi.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3 tööpäeva enne
koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Lisateave www.siseaudit.ee või e-posti aadressil koolitus@siseaudit.ee
Lugupidamisega,
Mare Timian
Juhatuse esimees
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