Henkilöstöjohtaminen
21. – 22.11.2018

Strateginen henkilöstöjohtaminen on
osa tuloksentekoa - osaavat ja
sitoutuneet ihmiset ratkaisevat
yrityksen menestymisen!
Valmennus antaa sinulle
-

-

-

tietoa ja käytännön työkaluja
strategiseen henkilöstöjohtamiseen,
osaamisen johtamiseen ja
liiketoiminnan kehittämiseen
näkemyksiä ja ajatuksia
yrityskulttuurin merkityksestä ja
johtamisesta
työkaluja yrityskulttuurin kehittämiseen
ideoita ja kokemuksia eri toimialoilta

Tervetuloa mukaan kehittämään omaa ja
organisaatiosi osaamista!

Asiantuntijana
Pohton sopimusasiantuntija,
yritysvalmentaja Ritva-Liisa
Niskanen, Human Side
Ritva-Liisalla on
pitkä ja monipuolinen kokemus
organisaatioiden
liiketoiminnan ja
henkilöstön
kehittämisestä.
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän on
toiminut johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuotta mm.
EB:n henkilöstöjohtajana.

Henkilöstöjohtaminen
21. - 22.11.2018

Keskiviikko 21.11.
09.00

Tilaisuuden avaus

09.15

Ihmisten johtaminen organisaation menestystekijänä
Ritva-Liisa Niskanen, Human Side

10.00

Kahvitauko

10.15

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus
- kehittyminen
- työsuhteen elinkaari, HR-prosessit
- strateginen henkilöstöjohtaminen

11.30 – 12.15

Lounas

12.15

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut ja mittarit
Henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden haasteet

14.00
14.15

Kahvitauko
Yrityskulttuuri ja HR
- mitä yrityskulttuuri on ja miksi sitä kannattaa johtaa?
- henkilöstöjohtamisen työkaluja halutunlaisen yrityskulttuurin
kehittämiseen?

15.45 – 16.00

Päivän päätös - yhteenveto päivän annista

Henkilöstöjohtaminen
15. - 16.5.2018

Torstai 22.11.
Osaamisen johtaminen strategisena toimintana
Ritva-Liisa Niskanen, Human Side

09.00

Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointi
10.00

Kahvitauko

10.15

Johdon, esimiesten, henkilöstön roolit ja vastuut
osaamisen johtamisessa

11.30 – 12.15

Lounas

12.15

Osaamisen johtamisen työkaluja

14.00

Kahvitauko
Hiljaisen tiedon siirtäminen ja jakaminen

14.15

-

-

16.15

mentorointi, couching, työnohjaus,
verkottuminen

Tilaisuuden päätös

Yöpyminen POHTOn Kortteeri-hotellissa

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 700 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
puh. 050 5701 618
s-posti: minna.jurvelin@pohto.fi

Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
- 2hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
- 1hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot: Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari).

Ilmoittautuminen
7.11.2018 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi tai puh. 010 8434 600
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1hh
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi sivuiltamme ja
ajo-ohjeen www.pohto.fi/Toimipisteet.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30 - 17.00 ja pe klo 7.30 - 16.30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 8434 500

