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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte
deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender
som påvirker CFO-funksjonen. 
Revurder kompensasjon: En 
menneskesentrert tilnærming

I denne utgaven av CFO Insights ser vi på 
endringer i dagens arbeidsmiljø, herunder 
endringer i hvordan vi jobber, forventninger 
til arbeidsstyrken, og den utvidede rollen 
til en organisasjon på veien mot å bli en 
sosial virksomhet. Når selskapet navigerer 
seg gjennom disse krisetider, må de se på 
hvilke prinsipper de skal legge til grunn for 
deres kompensasjonsfilosofi og tilhørende 
retningslinjer fremover. 

Les saken her >

Rekruttering av CFOer: Hvordan 
tilpasse seg pandemien 

I del en av denne todelte artikkelserien 
beskriver rekrutteringsansvarlige hvordan 
Covid-19 har påvirket rekruttering av CFOer, 
samt diskuterer nyoppståtte trender, 
utfordringer og innovasjon for et marked 
på vei mot bedring. 

Les saken her >

Robust, motstandsdyktig og 
utholdende ledelse: Å danne et 
grunnlag for fremtiden

Resiliente ledere anerkjenner kritiske 
endringer, navigerer seg gjennom 
usikkerhetsmomenter, investerer i å bygge 
tillit, samt jobber med å endre tenkemåte 
fra «i dag» til «i morgen». De bruker denne 
muligheten til å utvikle seg og jobbe mot 
vekst. Dette gjør organisasjonen i stand til 
å komme seg tilbake til dit den var, i tillegg 
legger det et solid grunnlag for fremtiden 
etter Covid-19.

Les saken her >

Bærekraftig vekst: Hvorfor ESG er 
viktigere enn noen gang

I en periode som karakteriseres av 
økonomisk usikkerhet kan flere selskap føle 
seg tvunget til å fokusere på kortsiktige 
tiltak, men etter et år med stort fokus 
på ESG har forventningene i markedet 
knyttet til dette økt. Klimaendringer er ikke 
et fremtidig problem, men en utfordring 
nå. Å utsette langsiktige ESG-initiativ kan 
medføre uopprettelig skade.

Les saken her >

CFO-nyheter august2020

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-compensation-reconsidered-human-centered-approach.html?id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:072320&ctr=cta&sfid=0031O00003TnoD0QAJ
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/06/26/cfo-recruiting-adapting-to-pandemic-conditions/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/06/25/resilient-leadership-propel-toward-recovery/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/07/07/the-levers-for-sustainable-growth-why-esg-is-more-important-than-ever/
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Nye CFO-er siden sist

Hver måned vil Deloitte gi en oversikt 
over nyansatte CFO-er.
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