Minä lähiesimiehenä
- Oman johtajuuden ja johtamistaitojen
kehittäminen
3.9.2018, Oulu

Mitkä ovat vahvuuteni lähiesimiehenä,
minkä varaan rakennan esimiestyöni?
Miten innostaa, tukea ja ohjata omaa
tiimiä kohti sovittuja tavoitteita? Miten
pitää huolta omista ja alaisten
voimavaroista? Miten toimia hankalissa
tilanteissa? Miten saan ajan riittämään?
Koulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja
oman johtajuuden tarkasteluun ja
kehittämiseen
näkökulmana
hyvä
ihmisten ja itsensä johtaminen.

Kouluttajana 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 lähiesimiehenä
- Oman johtajuuden ja johtamistaitojen
kehittäminen

Maanantai 3.9.2018

09.00

Lähiesimiestyön rooli, vastuu ja tavoitteet
Hyvinvoiva tuloksekas tiimi
-

erilaisuus voimavarana
innostamisen ja innostumisen perusteet

Valmentavan johtamisen perustaidot
-

osallistavat menetelmät

Hankalat tilanteet lähiesimiestyössä, niihin puuttuminen ja ratkaisujen etsiminen
-

arvostava vuorovaikutus
rakentavan palautteen antaminen
”pitääkö minun puuttua tähän?”

Itsensä johtaminen
16.00

oma ajankäyttöni ja viilauksen paikat

Tilaisuuden päätös

Kahvitauot klo 10.00 ja 14.00
Lounas klo 11.15 – 12.00

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
20.8.2018 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi
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

