Onnistu etäjohtamisessa
4.6.2019, Oulu
Etätyössä tarvitaan uudenlaisia mittareita ja selkeitä tavoitteita, jotta työssä voisi onnistua.
Mikä muuttuu etäjohtamisessa? Mitä tarvitaan, jotta etäjohtajalla on mahdollisuus ja puitteet onnistua?
Miten pitää tiimi toimintakykyisenä ja tuottavana kun työtä tehdään hajautetusti eri kaupungeista tai
maista käsin? Etäjohtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista - etätyön johtajalta vaaditaan vahvoja
kommunikaatiotaitoja niin verkossa kuin kasvotusten ja on kriittistä, että viestinnän foorumit ja käytännöt
ovat kunnossa. POHTOn tehokas päivän koulutus tarjoaa tietoa etäjohtamisesta, ratkaisuja etäjohtamisen
haasteisiin ja työkaluja parempaan etäjohtamiseen. Päivän aikana hankit myös kokemusta harjoittelemalla
keskustelun ja palaverin vetämistä virtuaalisesti.
Hyödyt
• Ymmärrät, miksi ja millä tavalla etätiimin
johtaminen on erilaista
• Tunnistat oman johtajatyylisi vahvuudet ja
kehittämiskohteet etäjohtajana
• Saat työkaluja parempaan etäjohtamiseen
ja virtuaalipalaverin osallistavaan ja tehokkaaseen toteuttamiseen

Kenelle
Esimiehet, tiiminvetäjät ja projektipäälliköt, jotka johtavat etätyötä, hajautettua tiimiä, liikkuvaa työtä tekeviä.

Tervetuloa mukaan syventämään viestintätaitojasi!

Kouluttajana POHTOn sopimusasiantuntija Päivi Lohikoski, Directora
Päivi on luova visionääri, energinen ja inspiroiva viestinnän johtaja, joka saa ihmiset
innostumaan ja puhaltamaan yhteen hiileen. Päivi on myös tietojohtamisen ja viestinnän valmentaja, joka tekee kehitysprojekteja verkossa ja perinteisissä projekteissa sekä
suunnittelee verkkoratkaisuja. Koulutukseltaan päivi on tuotantotalouden tohtori projektiviestinnän johtamisen alalta. Päivillä on 20 vuoden työkokemus eri toimialoilta: ICT,
akateeminen maailma, start-upit, ravitsemus- ja matkailu.

Onnistu etäjohtamisessa
Tiistai 4.6.2019
09:00

16:00

Tervetuloa, koulutuksen tavoitteet ja työskentelytavat
o

Etätyön haasteet ja mahdollisuudet

o

Hyvä etäjohtaja

o

Luottamuksen lajit ja luottamuksen rakentaminen etätyössä

o

Virtuaalisen dreamteamin rakennusaineet

o

Viestinnän foorumit toimivaan etätyöhön

o

Caseharjoitus: etäpalaveri

o

Päivän anti - opit omaan työhön ja etäjohtamiseen

Palaute, koulutus päättyy

Menetelmät:
Koulutus pohjautuu asiantuntija-alustuksiin, erilaisiin aktivoiviin käytännönläheisiin ryhmätöihin,
kokemusten jakamiseen ja keskusteluihin sekä osallistujien käytännönhaasteiden ratkomiseen.
Päivän tarjoilut:
Aamukahvi klo 9.00 aloituksen yhteydessä, lounas klo 11.30 - 12.15, iltapäiväkahvi klo 14.00 - 14.15.
Muut tauot sopivasti ohjelman lomassa.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Seminaaripaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu
Hinta
410 € + alv 24%. sisältää opetuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan lisätään voimassa
oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen
yhteydessä.
Ilmoittautuminen 21.5.2019 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 jälkeentehdyistä peruutuksista ei maksua palauteta.
Paikan voi tarvittaessa luovuttaa toiselle henkilölle.
Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
Puh. 050 5701 618
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
Puh. 050 5709 702
s-posti: etunimi.sukunimi@pohto.fi

Yöpyminen POHTOssa
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).
Majoitusvarauksen muutoksista ja peruutuksista tulee
ilmoittaa Kortteeri-hotelliin 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.

