TAITAVA ESIMIES – tähtäimessä sujuvampi arki
Voisiko työ sujua paremmin ja tuottavammin?
Aiheuttavatko muutokset vaikeuksia ihmisten toiminnassa?
Onko työyhteisön ihmisten vuorovaikutuksessa puutteita?
Lähiesimiehen toiminta on tärkein yksittäinen työntekijän työssään onnistumiseen
vaikuttava tekijä. Sujuvampi arki edellyttää tarttumista johtamiseen ja vallitseviin
ajattelutapoihin. Taitava esimies osaa vaikuttaa ihmisiin ja sitä kautta parantaa toimintaa.
Kohderyhmä:

Yritysten esimiestehtävissä toimivat henkilöt (erityisesti uudet)

Tavoitteet:

Kehittämisohjelmaan osallistuttuaan osallistuja osaa:
1. kehittää tuloksekkaampaa ihmisten johtamisen taitoa
2. kehittää asioiden ja toimintokeskeistä johtamista
3. parantaa työlainsäädännön tuntemusta
4. rakentaa sujuvampaa työyhteisöä

Aiheet ja sisältö (5 päivää valmennusta seuraavasti):
1.pv: Ihmisten ja asioiden johtaminen
- johtamisen kokonaisuus ja tehtävät
- esimiehen roolit
- tasapainoisen johtamisen kaava
- itsensä johtaminen
2.pv: Ihmisten johtamisen työkalupakki
- ihmisten erilaisuus (sis. PEILI-analyysi)
- vuorovaikutustilanteet erilaisten ihmisten välillä
- muutoksen erilainen kokeminen
3.pv: Asioiden johtamisen työkalupakki
- ajanhallinta ja palaverikäytännöt
- työohjeet ja toimintatavat
- työyhteisön ongelmatilanteet
4.pv: Mitä esimiehen tulee tietää työlainsäädännöstä?
- työsuhdeasiat
- työaika ja poissaolot
- työturvallisuusvastuu
- työaika, lomat ja palkkaus
5.pv: Sujuvan työn aikaansaaminen
- Lean ja hukan poistaminen
- prosessien ja arvoa tuottavan työn tunnistaminen
- tuottavuuden johtamisen askelmerkit

Ajankohta:

1. jakso: ti 30.10.18 klo 8.30 – 16.00, loput n. kerran kuussa.
Aikataulu sovitaan osallistujien kanssa.

Osallistujamäärä:

vähintään 6 osallistujaa

Kouluttaja:

Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo Oy

Hinta:

1 200 € + alv 24% per osallistuja. Hinta sisältää PEILI-analyysin
kahdella muuttujalla (arvo 140 €).
Aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas sisältyvät hintaan.

Paikka:

Innocum -yrityskeskus, T2, Siilinjärvi (os. Harjamäenraitti 14)

Ilmoittautuminen:

Viimeinen ilmoittautumispäivä tiistai 16.10.2018
Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 6 henkilöä.
Koulutukseen mahtuu max 10 osallistujaa.

Lisätietoja:

Harri Mähönen
Suomen Osaamistalo Oy
040-553 7351
harri.mahonen@osaamistalo.fi, www.osaamistalo.fi

Harri Mähösellä on yli 20 vuoden kokemus yritysten ja niiden arjen johtamisen
kehittämisestä. Yrittäjänä hän on toiminut itse 15 vuotta. Pitkäkestoisia
esimiestyövalmennuksia hän on tehnyt mm. Ponssella, Lujabetonilla ja kymmenissä
pienemmissä yrityksissä. Esimiestyön valmennuksissa keskitytään arkijohtamisen
sujuvuuteen, selkeisiin ja yksinkertaisiin toimintatapoihin sekä työelämän laadun ja
tuottavuuden parantamiseen. Aiempien koulutuspalautteiden mukaan valmennuksia on
pidetty erittäin hyödyllisinä, konkreettisina ja mielenkiintoisina.

