Minä johtajana
- Johtamistaitojen kehittäminen
organisaatiossa itseni näköisenä johtajana
31.10.2017, Oulu

Hyödyt osallistujalle
Johtamisen lähtökohtana ovat ulkoa
annetut rajat, vastuu ja tavoitteet, joiden
toteuttamisessa persoonallinen ote ja kyky
olla ihminen johtajana muodostavat
johtamisen ydintekijät.
Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa
omaa johtajuutta, ihmisten johtamistaitoja
ja haasteiden kohtaamista.

Valmentajana toimii psykologi Sari
Ilo, Iloco Oy
Sari on toiminut erilaisten
organisaatioiden kehittäjänä
yli 15 vuotta. Hän on
koulutukseltaan myös
kasvatustieteiden maisteri ja
psykoterapeutti. Hänellä on
arvostettu professional
certified coach –pätevyys
(PCC).

Minä johtajana 31.10.2017

Tiistai 31.10.2017
Tervetuloa

09.00

Johtamisen toimintakenttä – lähtöajatukset oman johtajuuden
rakentamiseen, Sari Ilo, Iloco Oy
•
•
•
•

Hyvä johtaja tänä päivänä
Johtajan roolit
Johtaja luo puitteet toiminnalle ja menestykselle
Mitä ovat odotukset?

Oma johtajuus
•
•
•

Itsetuntemus ja itseluottamus
Itsensä johtaminen
Omien johtamistaitojen tunnistaminen ja vahvuuksien
hyödyntäminen arjessa – oma johtamistapani

Hyvä ihmisten johtaminen tuottaa tuloksia
•
•
•

Johtaminen on vaikuttamista. Vaatimisesta mahdollistamiseen:
aktiivista vuorovaikutusta, keskustelua ja osallistamista,
arvostava ote johtamisessa
Organisaation muutoskyky, johtaja aktiivisena muutoksen
edistäjänä
Haastavat johtamistilanteet mahdollisuus kehittää omaa
johtamisotetta

Oman johtajuuden kehittämissuunnitelman laatiminen osana
päivän työskentelyä
-

16.00

Päivän yhteenveto

Lounas klo 12.00 – 12.45
Kahvitauot sopivasti ohjelman lomassa.

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 350 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Minna Jurvelin
puh. 010 8434 521
s-posti: minna.jurvelin@pohto.fi
Tiina Rakennuskoski
puh. 010 8434 520
s-posti tiina.rakennuskoski@pohto.fi
Ilmoittautuminen
17.10.2017 mennessä puh. 010 8434 520,
s-posti: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 600 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi.
1 hh 66 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2 hh 92 e / vrk / huone, sis. aamiaisen ja
alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa vastaanottoomme viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, puh. 010 8434 500 tai s-posti
luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

