Lähiesimiestyön ammattitutkinto
alkaa Oulussa 8.6.2018
- työkaluja ja osaamista lähiesimiestyöhön
Lähiesimiehen toiminnalla on merkittävä vaikutus
organisaation menestymiseen ja tulokseen - taitava
esimies on organisaation voimavara. Esimiestyön
merkitys korostuu entisestään kun nykypäivä haastaa
organisaatioita yhä nopeampaan muutokseen ja
uudistumiseen.
Lähde kehittämään omaa osaamistasi ja hanki
työkaluja ja menetelmiä oman tiimisi innostamiseen,
johtamiseen ja kehittämiseen sekä pätevöidy
lähiesimiestyöhön suorittamalla Opetushallituksen
hyväksymä ammatillinen tutkinto.
POHTO järjestää lähiesimiestyön ammattitutkinnon
yhdessä AEL:n kanssa. POHTO vastaa tutkintoon
valmistavasta koulutuksesta ja AEL tutkintoprosessista.
Kenelle
Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä
toimiville tai kyseisiin tehtäviin siirtyville työryhmän,
tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan
lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille.

Ohjelma tarjoaa
- Monipuolisen ja kattavan koulutuksen teemoina
esimerkiksi
- Toiminnan suunnittelu, johtaminen ja
kehittäminen
- Toiminnalla tuloksiin – talous tutuksi liiketoimintasimulaatio
- Minä lähiesimiehenä
- Perehdyttäminen ja työnopastus
- Esimiehen juridinen osaaminen
- Tehokkaat palaverikäytännöt
- Viestintä - ja vuorovaikutustaidot
- Henkilöstöjohtaminen
- Asiakkuuksien hoito ja kehittäminen
- Konkreettisia työkaluja oman esimiesosaamisen ja
tiimin toiminnan kehittämiseen
- Verkostoitumisen ja mahdollisuuden jakaa
kokemuksia muiden lähiesimiesten kanssa
- Henkilökohtaista ohjausta
- Mahdollisuuden suorittaa virallinen ammatillinen
tutkinto ja saada todistus osaamisesta

Tutkinnon sisältö
Tutkinto suoritetaan näytöin käytännön työtehtävissä
omassa lähiesimiestyössä.
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on
osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän
työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai
opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon
suorittaneella on perustiedot esimiestyöstä, hyvät
viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää
työryhmänsä toimintaa. Valinnaisesta tutkinnon
osasta riippuen tutkinnon suorittaneella on
erityisosaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi,
toiminnan kannattavuuden parantamiseksi,
henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä
tai valmiudet omaan työhön liittyvän
kehittämishankkeen suunnittelussa.
Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta ja
kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka
valitaan omien työtehtävien mukaisesti.
Pakollinen tutkinnon osa:
Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi:
Asiakassuhteiden hoito
Toiminnan kannattavuus
Henkilöstötyö
Kehittämissuunnitelma
Tutustu tutkinnon sisältöön ja
ammattitaitovaatimuksiin Opetushallituksen sivuilla
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667907/reformi/tiedot
tai
www.osaan.fi

Valmistava koulutus
Valmistava koulutus tarjoaa tietoa, työkaluja ja antaa
varmuutta esimiestyöhön, ryhmän ohjaamiseen ja
toiminnan kehittämiseen. Koulutus toteutetaan
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
mukaisesti sisältäen kehittämistarpeen mukaiset
koulutuspäivät ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen.
- kokonaiskesto n. 18 kuukautta
- infotilaisuus ja 10 koulutuspäivää
- tavoitteellinen ohjattu työssäoppiminen
- henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen
Yleistä toteutuksesta
Ohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää
käytännönläheisesti omaa työtä ja osaamista
yhdistäen koulutuspäivät, työpaikalla tapahtuva
oppiminen ja tutkinnon suorittaminen. Oppisopimus
solmitaan opiskelijan, työnanatajan ja AEL:n
oppisopimustoimiston kanssa.
Hinta
Opiskelijamaksu 250 €.
Koulutuspaikka
POHTO
Vellamontie 12
90510 OULU
Lisätietoja ohjelmasta antavat
Irja Kellokoski, POHTO
050 5709 702
irja.kellokoski@pohto.fi
Pekka Pennanen, POHTO
050 5438 631
pekka.pennanen@pohto.fi
Minna Jurvelin, POHTO
050 5701 618
minna.jurvelin@pohto.fi
Hakeutuminen 1.6.2018 mennessä AEL:n
sähköisen linkin kautta (linkki alhaalla)

Hae mukaan!
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lahiesimiestyon-ammattitutkinto?id=7405

