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Esihenkilötyön facelift 30.09.2022, Seinäjoki
Hybriditoteutus: Teams & Seinäjoki, Seinäjoki Areena, kokoustila B90
Esihenkilötyön facelift -valmennuksessa käsitellään kattavasti esihenkilötyön osaalueita tavoitteena se, että ne vastaavat nykypäivää, ”uutta normaalia”.
Keskiössä on luottamuksen kulttuuri ja yhteisöllisyys, jonka myötä syntyy synerginen
työyhteisö – työyhteisö, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
Valmennuksessa pureudutaan tekoihin ja toimintamalleihin, joiden kautta esihenkilö
on mahdollistamassa tavoitteet saavuttavan työyhteisön olemassaoloa. Tavoitteet
saavuttavassa työyhteisössä on läsnä luottamuksen kulttuuri, yhteisöllisuus ja
onnistumiset. Käsittelyyn nostetaan esiin konkreettisina työkaluina muun muassa
työkaluna OKR-malli, V10 -malli ja Jatkuvan keskustelun malli.
Valmennus sopii esihenkilötyökokemuksen kestosta riippumatta kaikille, jotka
haluavat kehittyä esihenkilöinä ja olla rakentamassa sekä ylläpitämässä työyhteisöä,
jossa saavutetaan tavoitteet ja voidaan hyvin.
Asiantuntija: Henrietta Aarnikoivu, Ratkaisukeskeinen valmentaja, YTM, Vervici Oy
ALKAA
30.09.2022 09.00 30.09.2022 16.00

SIJAINTI
Seinäjoki Areena, kokoustila B90,
Seinäjoki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

390 € / 390 €

520 € / 520 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Esihenkilötyön facelift -valmennuksessa käsitellään kattavasti
esihenkilötyön osa-alueita tavoitteena se, että ne vastaavat nykypäivää,
”uutta normaalia”. Keskiössä on luottamuksen kulttuuri ja yhteisöllisyys,
jonka myötä syntyy synerginen työyhteisö – työyhteisö, jossa kokonaisuus
on enemmän kuin osiensa summa.

Yhteyden avaus klo 8.50

Valmennuksessa pureudutaan tekoihin ja toimintamalleihin, joiden kautta
esihenkilö on mahdollistamassa tavoitteet saavuttavan työyhteisön
olemassaoloa. Tavoitteet saavuttavassa työyhteisössä on läsnä
luottamuksen kulttuuri, yhteisöllisuus ja onnistumiset. Käsittelyyn
nostetaan esiin konkreettisina työkaluina muun muassa työkaluna OKRmalli, V10 -malli ja Jatkuvan keskustelun malli.
Valmennus sopii esihenkilötyökokemuksen kestosta riippumatta kaikille,
jotka haluavat kehittyä esihenkilöinä ja olla rakentamassa sekä
ylläpitämässä työyhteisöä, jossa saavutetaan tavoitteet ja voidaan hyvin.
Asiantuntija: Henrietta Aarnikoivu, Ratkaisukeskeinen valmentaja, YTM,
Vervici Oy
Palautetta:
"Kouluttaja selkeästi osaa asiansa ja on intohimoinen sitä kohtaan. Hän
osasi luoda alusta asti keskustelevan ilmapiirin ja kannusti osallistujia
kertomaan omia kokemuksiaan"
"Erinomainen ja luonteva esiintyjä. Piti homman hyvin paketissa."
"Henrietta on loistava kouluttaja. Agenda tulee esille sujuvasti ja
mukavasti huumorilla höystettynä. "
Tervetuloa koulutukseen!
Huom. Olemme ottaneet käyttöön uuden kauppakamarikaupan.
Kaikki tilaisuudet ja koulutukset menevät ostoskorin kautta.
Kannustamme tekemään henkilökohtaisen rekisteröinnin, jolloin
maksullisissa koulutuksissa saatte heti jäsenetuhinnan ja
ilmoittautuminen on vaivattomampaa.

Aikaan reagoiva tavoitteellinen esihenkilötyö
työntekijäkokemuksen merkitys ja siihen vaikuttavat tekijät
toimintaympäristöön reagoiva esihenkilötyö
nykyajan esihenkilötyön menestystekijät
Perusta kunnossa- Menestystä tuottavan kulttuurin rakentaminen
minusta meihin – yhteisöllisyys voimavarana
yhteiset tavoitteet ja yhdessä onnistuminen
case: OKR -mallin hyödyntäminen
Leimaavana luottamus
Esihenkilön askelmerkit
Parasta ennen päiväyksen ohittaneista toimintamalleista luopuminen
V10 -toimintaa ohjaavana
Merkityksen luominen keskiössä
Roolikartta työkaluna
Ratkaisukeskeinen orientaatio
Jatkuvan keskustelun malli ohjaavana
Miten tästä eteenpäin?
Oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita oikeaan aikaan oikea-aikaisesti
lounastauko 12.00-12.30, taukoja tarvittaessa
15.45 Koulutus päättyy
klo 8.45 aamukahvit suolaisella, klo 12.00 lounas, klo 14.00 kahvit makealla

Autamme mielellämme, otathan yhteyttä ep@kauppakamari.fi, (06)
429 8100

Asiantuntijat
Henrietta Aarnikoivu
Ratkaisukeskeinen valmentaja, YTM
Vervici Oy

Yhteistyössä

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

