Yrittäjän ammattitutkinto
alkaa 18.10.2018
Onko yrityksesi tavoitteena kasvaa ja kehittää
toimintaa? Haluatko vauhtia ja tukea kasvuun?
Yrittäjän ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden jo toimivalle yrittäjälle parantaa
yrityksen kilpailukykyä ja uudistaa toimintaa.
Ohjelma tarjoaa näkökulmia, haastaa ja laittaa
tekemään - saa toteuttamaan valittua strategiaa.
POHTO järjestää Yrittäjän ammattitutkinnon
yhdessä OSAOn kanssa. POHTO vastaa
koulutuksesta ja OSAO tutkintoprosessista.
Kenelle
Kasvua ja kehittymistä tavoittelevat teollisuuden
ja teknisen palvelualan yrittäjät ja yritykset.

Ohjelma tarjoaa
- Monipuolisen ja kattavan koulutuksen sekä
konkreettisia työkaluja liiketoiminnan
kehittämiseen
- POHTOn liiketoimintasimulaation
- Extended DISC analyysin oman osaamisen
kehittämiseen ja yrittäjänä kehittymiseen
- Kollegaverkoston ja kokemusten vaihdon muiden
yrittäjien kanssa
- Yrityskohtaisen sparrauksen
- Henkilökohtaista ohjausta
- Mahdollisuuden suorittaa virallinen ammatillinen
tutkinto ja saada todistus osaamisesta

Tartu tilaisuuteen ja hae mukaan!

Tutkinnon sisältö
Tutkinto suoritetaan näytöin omassa yrityksessä
analysoimalla yrityksen liiketoimintaa, tunnistamalla
kehittämistarpeet, päivittämällä
liiketoimintasuunnitelma sekä suunnittelemalla ja
totetuttamalla kehittämistoimenpiteet valituilla osaalueilla.
Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta ja
kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka
valitaan tunnistettujen yrityksen kehittämistarpeiden
mukaisesti.
Pakollinen tutkinnon osa:
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan
kaksi: Tuotteistaminen
Taloushallinto
Myynti ja markkinointi
Tuotannon hallinta
Tutustu tutkinnon sisältöön ja
ammattitaitovaatimuksiin Opetushallituksen sivuilla
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3536457/reformi/rakenne

tai

www.osaan.fi

Valmistava koulutus
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaisesti sisältäen
kehittämistarpeen mukaiset koulutuspäivät ja
yrityksessä tapahtuvan kehittämistyön, jonka tueksi
saat kokeneen yrittäjän, mentorin.
- kokonaiskesto n. 12 kuukautta
- infotilaisuus ja 8 koulutuspäivää
- tavoitteellinen yrityksessä tapahtuva kehittäminen
- henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen
Yleistä toteutuksesta
Ohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle erinomainen
tapa kehittää käytännönläheisesti yrityksen
liiketoimintaa ja vahvistaa omaa osaamista
yhdistäen koulutuspäivät, yrityksessä tapahtuva
kehittäminen ja tutkinnon suorittaminen.
Oppisopimus solmitaan yrittäjän ja OSAOn kanssa.
Hinta
Opiskelijamaksu 450 €.
Koulutuspaikka
POHTO
Vellamontie 12
90510 OULU
Lisätietoja ohjelmasta antavat
Pekka Pennanen, POHTO
050 5438 631
pekka.pennanen@pohto.fi
Minna Jurvelin, POHTO
050 5701 618
minna.jurvelin@pohto.fi
Hakeutuminen 4.9.2018 mennessä OSAOn
sähköisen linkin kautta (linkki alhaalla)

Hae mukaan!

https://oppis.osao.fi/default.aspx

