Strateginen toiminta

Toiminnan suunnittelu ja johtaminen
15.5.2018, Oulu

Hyödyt osallistujalle
Hyvä strategia, mutta miten muuttaa se
toiminnaksi ja tuloksiksi? Mitä strateginen
uudistava suorituksen johtaminen vaatii
organisaatiolta ja esimiehiltä?
Valmennuksen tavoitteena on perehtyä
käytännönläheisesti strategiseen toiminnan
suunnitteluun, vahvistaa omaa strategista
ajattelua ja tarjota työkaluja oman vastuualueen
toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.
Valmennus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin,
keskusteluihin, kokemusten vaihtoon ja
harjoituksiin.

Valmentajana Markku Oikarinen,
toimitusjohtaja POHTO Oy
Markku on toiminut
erilaisissa johdon
tehtävissä yli 25 vuoden
aikana rahoitus-,
turvallisuus- ja
koulutussektorilla.
Strategisen suunnittelun
koulutuskokemusta on yli
10 vuoden ajalta sekä
yksityisellä että julkisella
sektorilla.

Tervetuloa mukaan kehittämään omaa
strategista osaamistasi!

Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 15.5.2018

Tiistai 15.5.2018
09.00

Tervetuloa, päivän tavoitteet ja työskentelytapa
2000-luvun strateginen ajattelu – millä keinoilla organisaatio
pyrkii varmistamaan menestymisen kilpailluilla markkinoilla.
Strategisen suunnitteluprosessin organisointi
Strategiasta käytäntöön – toimintasuunnitelman laatiminen

12.00-12.45

Lounastauko
Toiminnan ja suorituksen johtaminen strategisten tavoitteiden
kautta
Muutosjohtamisen parhaat käytännöt
Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Yhteenveto päivän annista, miten hyödynnän omassa arjessani

- 16.00

Palaute, tilaisuus päättyy

Kahvitauot sopivasti ohjelman lomassa.

Yöpyminen POHTOssa

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 390 € 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
7.5.2018 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

