Esimiehille suunnattu koulutus –
t

Haastavat esimiestilanteet
16.10.2019, Oulu

Esimiehille suunnattu koulutus –
tavoitteena
-

saada käytännön ratkaisumalleja ja työkaluja arjen
esimiestyön haastaviin tilanteisiin
kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen kykyä
vahvistaa ratkaisukeskeistä toimintatapaa
jakaa käytännön kokemuksia, oppia toinen toisilta
verkostoitua muiden esimiesten kanssa

Koulutus pohjautuu ennakkotehtävään, asiantuntijaalustuksiin, keskusteluihin, esimerkkeihin ja
harjoituksiin.

Kouluttajana POHTOn sopimusasiantuntija
Kristiina Määttä, KeyColleague Oy
Kristiina on kokenut organisaatioiden
kehittäjä, joka on toiminut yli 20 vuotta
erilaisissa henkilöstöjohtamisen
hankkeissa ja yli 10 vuotta myös
esimiehenä erikokoisissa ja eri
toimialoilla toimivissa organisaatioissa.
Vuodesta 2011 Kristiina on toiminut yrittäjänä ja
toimitusjohtajana KeyColleague Oy:ssa. Kristiinan
toiminnassa yhdistyy vahva strateginen näkemys ja
liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen
käytännön työotteeseen.

Haastavat esimiestilanteet

Keskiviikko 16.10.2019
Ennakkotehtävä
Tervetuloa, koulutuksen tavoitteet ja työskentelytavat

9.00

Hyvän esimiehen tunnusmerkit
Esimiehen ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet
Esimiestyön onnistumista tukevat rakenteet
Haastavat tilanteet esimiestyössä
Harjoitus: Case -tapaukset
Palaute kehittymisen polttoaineena
Harjoitus: Annan palautetta, saan palautetta
Yhteenveto ja palautetta päivästä
-

16.00

Tilaisuus päättyy

Päivän tarjoilut:
Aamukahvi aloituksen yhteydessä klo 9.00, lounas klo 12.00-12.45, iltapäiväkahvi klo 14.00-14.15

Yöpyminen POHTOssa

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 420 € 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
4.10.2019 mennessä
s-postilla: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta 50%.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa

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.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi

- www.pohto.fi

puhelin: 010 8434 500

