
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA LIETOTĀJIEM 
PRASMES VEIDOTĀJS: 

I & F Education, Īrija 

PRASMES NOSAUKUMS: 

Analīze: sevis, citu personu, situāciju vai organizāciju snieguma uzraudzība / 
novērtēšana, lai veiktu uzlabojumus vai veiktu koriģējošas darbības vai radītu 
risinājumus. 

KOMPETENCES: 

• Labāka izpratne par sarežģītām problēmām
• Sarežģītu problēmu maza daļa
• Vājo vietu noteikšana
• uzlabošana un labošana

MĒRĶI: 

 Esiet labāk aprīkots, lai risinātu problēmas
 Uzlabot klientu atbalstu
 Nodrošināt labākus pakalpojumus un produktus
 Sadaliet sarežģītas problēmas pārvaldāmos apakšjautājumos vai komponentos

REZULTĀTS: 

 Lielākas izredzes paaugstināties darbā
 Izpratne par problēmu cēloņiem
 Analīzes piemērošana ikdienas dzīves jautājumiem
 Spēja novērtēt lietu sekas
 Spēja risināt lielākas problēmas un jautājumus nākotnē

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1


INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

Joerg Steegmueller ir kaislīgs pedagogs, vadības 
treneris / konsultants, runātājs un telekomunikāciju 
uzņēmējs, kurš ir dzimis un uzaudzis Vācijā un 
daudzus gadus dzīvo Dublinā, Īrijā. Viņš absolvējis 
Karlsrūes universitāti ar maģistra grādu 
datorzinātnēs un datortehnikā. Pēc absolvēšanas viņš 
strādāja par inženieri un konsultantu informācijas 
tehnoloģiju jomā, pirms Dublinā nodibināja 

telekomunikāciju uzņēmumu. Kādu laiku vēlāk viņš atklāja savu aizraušanos ar izglītību 
un mācīšanu vadības un personības un biznesa attīstības jomās. Joergs ir labā nozīmē 
atkarīgs no Padela Tenisa un daudz brīvā laika pavada, spēlējot šo lielisko sporta veidu 
un stāstot par to citiem. Viņu var atrast vietnē LinkedIn. 

Joergs ir mācību firmas The Inspiring Leadership Academy dibinātājs, kas nodrošina 
apmācību un apmācību uzņēmumiem. Problēmas ar darbinieku nelaimēm, klientu 
neapmierinātību un nekonsekventu uzņēmuma kultūru vairumā gadījumu var atrisināt, 
uzlabojot vadības prasmes visos organizācijas līmeņos. 

Iedvesmojošā līderības akadēmija palīdz uzņēmumiem un organizācijām, kas apzinās 
reālas līderības nozīmi, palielināt ieņēmumus un samazināt izmaksas, pateicoties 
laimīgiem darbiniekiem un klientiem, kuri plosās līdzjutējos. 

KĀ UZLABOT ŠO PRASMI: 

 Saite uz apraidi: Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai klausītos mūsu aplādi.
 Atsauces:

https://www.thebalancecareers.com/business-analyst-skill-set-2062363 From the 
Balance Careers. 
https://www.pmi.org/learning/library/entrepreneurial-business-analysis-practitioner-
9896 From PMI.  
https://pestleanalysis.com/what-is-business-analysis/ From Pestle Analysis. 

Videogrāfija: 

https://www.youtube.com/watch?v=xybB1tISxpk From Career Force. 
https://www.youtube.com/watch?v=W6TUy-Km_l8 From Angelo Kalevela 
https://www.youtube.com/watch?v=_4xuwOTnW2Q 6 Types of Business Analyst 
Personalities - Which will you be? From Angelo Kalevela. 

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu pilnībā 
atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli.

https://www.thebalancecareers.com/business-analyst-skill-set-2062363
https://pestleanalysis.com/what-is-business-analysis/
https://www.youtube.com/watch?v=xybB1tISxpk
https://www.youtube.com/watch?v=W6TUy-Km_l8
https://www.youtube.com/watch?v=_4xuwOTnW2Q
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