Projektipäällikkö fasilitaattorina
12.11. ja 10.12.2019, Oulu

Hyödyt osallistujalle
Onnistunut projekti sisältää kokeilevaa kehittämistä,
tehokasta asioiden eteenpäin vientiä ja kehittymisen
mahdollistavaa ihmisten johtamista. Maailman
muuttuessa vuorovaikutteisemmaksi ja
nopeammaksi projektien johtamistaidon merkitys
kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Sitoutunut
projektiryhmä on projektipäällikön tärkein resurssi.
Tässä valmennuksessa keskitymme projektipäällikön
rooliin ihmisten johtajana. Saat työkaluja ja malleja
osallistamiseen, erilaisten ihmisten ja tiimin sekä
haastavien tilanteiden johtamiseen. Hyvä ihmisten
johtaminen näkyy paitsi projektin tavoitteiden
saavuttamisessa, erityisesti myönteisissä
asiakaskokemuksissa.
Valmennus sisältää kaksi valmennuspäivää, ennakkoja välitehtävän. Valmennus pohjautuu asiantuntijaalustuksiin, keskusteluihin ja käytännönläheisiin
harjoituksiin, joiden kautta kokeillaan fasilitointimenetelmiä ja harjoitellaan osallistavaa johtamista.

Valmentajana toimii organisaatiokehittäjä
Terhi Vesterinen, SolPoint Oy
Terhi on kokenut
organisaatioiden kehittäjä,
yrittäjä ja Business Coach®, joka
innostuu yksilöiden,
organisaatioiden ja
liiketoiminnan kehittämisestä.
Terhillä on pitkä kokemus
johtamis-, esimies- ja
kehittämistyöstä erilaisissa
organisaatioissa ja toimialoilla sekä vuosien
kokemus johtoryhmätyöskentelystä. Terhi yhdistää
työssään ihmiset ja asiat asiakaslähtöisellä ja
raikkaalla tavalla. Työn tulokset näkyvät
johtamisen, vuorovaikutuksen ja tuloksellisuuden
kehittymisenä.

Tervetuloa mukaan!

Projektipäällikkö fasilitaattorina

Ennakkotehtävä

Tiistai 12.11.2019
09.00

Tervetuloa, valmennuksen tavoitteet ja työskentelytavat
Projektipäällikkö ja onnistunut projekti
- Hyvä projektipäällikkö tänään ja huomenna
- Projektipäällikön moninaiset vuorovaikutusroolit
- Millaista projektikulttuuria tavoittelen?
Projektiryhmästä huipputiimiksi
- Projektipäällikkö ryhmän eri kehitysvaiheissa
- Sujuvan yhteistyön rakentaminen: ilmapiiri ja tekemisen meininki
- Projektipäällikkö fasilitaattorina
• Käytännön harjoitukset

-

16.00

Päivä päättyy

Välitehtävä

Tiistai 10.12.2019
Erilaisia ihmisiä, erilaista johtamista
- Moninaisia työntekijöitä, vuorovaikuttajia ja
oppijoita
- Motivaatio ja toimeenpanon taito
- Valmentava ote vie eteenpäin

9.00

Haasteiden kohdatessa
- Palautteen antaminen
- Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen
- Projektia haastavat johtamistilanteet
Tehokkaasti palavereissa
- Palaverikäytäntöjen ABC
- 10 työkalua palaverikäytäntöjen uudistamiseen
Yhteenvetokeskustelu ja opit työkalusalkkuun
-

16.00

Palaute, valmennus päättyy

Päivien tarjoilut: Aamukahvi aloituksen yhteydessä klo 9.00, lounas klo 11.30-12.15, iltapäiväkahvi klo 14.00-14.15

Koulutuspaikka
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 735 € sisältää opetuksen, materiaalin ja
ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan lisätään
voimassa oleva alv. Osallistumis- maksu
laskutetaan vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Minna Jurvelin
puh. 050 570 1618
Yhteyspäällikkö Irja Kellokoski
puh. 050 570 9702
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)

Ilmoittautuminen
29.10.2019 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 Kortteeri-hotelliin
mielellään vuorokausi ennen saapumista
klo 16 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

