Tiimin toiminnan suunnittelu,
johtaminen ja kehittäminen
12. - 13.12.2018, Oulu

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt
Kehität osaamistasi oman vastuualueesi
toiminnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja
kehittämisessä. Saat konkreettisia työkaluja
oman tiimin toiminnan suunnitteluun,
arviointiin ja kehittämiseen sekä jatkuvan
kehittämisen kulttuurin edistämiseen omalla
vastuualueellasi. Kehität omia
vaikuttamistaitojasi ja perehdyt Leankehittämiseen, opit miten toimintaa ja
prosesseja kehitetään asiakasarvolähtöisesti.
Laadit itsellesi yhdessä muiden osallistujien
kanssa Lähiesimiehen käsikirjan tukemaan
hyvää arjen lähiesimiestyötäsi ja oman
johtamisosaamisesi kehittämistä.

Kenelle
Työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön
tai vastaavan lähiesimiehille ja työryhmien
vetäjille sekä näihin tehtäviin lähiaikoina
siirtyville henkilöille. Valmennus sopii hyvin
myös työnjohtajille.

Asiantuntijana POHTOn
yhteyspäällikkö Pekka Pennanen
Pekalla on vahva kokemus yritysten
toiminnan, esimiestyön, laadun ja
prosessien kehittämisestä. Pekan
valmennukset pohjautuvat
käytännönläheiseen oppimiseen ja
hänellä on lukuisia käytännön
esimerkkejä toiminnan
kehittämisestä ja johtamisesta eri
toimialoilla.

Tiimin toiminnan suunnittelu, johtaminen ja
kehittäminen

Keskiviikko 12.12.
09.00

Tervetuloa, valmennuspäivien tavoitteet ja työskentelytavat
Toiminnan suunnittelun lähtökohdat ja perusteet
Joukkuepeli
Toiminnan suunnitteluharjoitus

12.00 - 12.45

Lounas
Toiminnan suunnitteluharjoitus, purku
Ryhmän toiminnan arviointi
Viestinnän rooli eri tilanteissa

16.00

Valmennuspäivä päättyy

Torstai 13.12.
09.00

Toiminnan tulosten arviointi ja seuranta
Toiminnan kehittäminen – LEAN toiminnan parantamisen työkaluna
Oman vastuualueeni kehittämissuunnitelma

12.00 - 12.45

Lounas
Lähiesimiestyön avainsanat – Lähiesimiehen käsikirja
(työskentely POHTOn Future Powerissa)

15.45

Päivien yhteenveto, palaute

16.00

Tilaisuus päättyy

Aamu- ja iltapäivien kahvitauot pidetään sopivasti ohjelman lomassa

Yöpyminen POHTOssa

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
28.11.2018 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

