HR ja vaikuttava viestintä
10.4.2019, Oulu
Henkilöstöammattilaisena olet avainroolissa
Henkilöstöammattilaisena olet avainroolissa organisaatiosi jatkuvassa kehittymisessä ja onnistumisessa,
tavoitteenasi toiminnan tuloksellisuus. Asiantuntijana yhdistät liiketoiminnan ja yksilöiden osaamisen,
vaikutat organisaatiokulttuuriin sekä henkilöstö- ja asiakaskokemukseen. Tuotat työlläsi myös merkittävää
lisäarvoa johdon aktiivisena sparraajana.
Asiakkaitasi ovat johdon ja esimiesten lisäksi henkilöstö, työnhakijat ja ulkoiset asiakkaat. Vaikuttajana
viestit asiat vakuuttavasti, tehokkaasti, rakentavasti ja kiinnostavasti. Perustelet asiat ja näkemyksesi hyötyjen ja numeroiden kautta.
Tässä HR-ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa syvennät ja laajennat viestinnän osaamistasi.
Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella ja harjoitusten sekä kokemusten jakamisen kautta
saat varmuutta omaan työhösi.
Tervetuloa mukaan syventämään viestintätaitojasi!
Valmentajana POHTOn sopimusasiantuntija Terhi Vesterinen, SolPoint Oy
Terhi on kokenut organisaatioiden kehittäjä, yrittäjä, Business Coach® (ACC),
joka innostuu yksilöiden, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä.
Terhi omaa pitkän kokemuksen johtamis-, esimies- ja kehittämistyöstä erilaisissa
organisaatioissa ja toimialoilla sekä vuosien kokemuksen johtoryhmätyöskentelystä. Terhi yhdistää työssään ihmiset ja asiat asiakaslähtöisellä ja raikkaalla tavalla.
Työn tulokset näkyvät johtamisen, vuorovaikutuksen ja tuloksellisuuden kehittymisenä.
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Tervetuloa, koulutuksen tavoitteet ja työskentelytavat HR-viestijänä
o
HR-ammattilaisen moninaiset viestintäroolit ja tavoitteet
o
HR-ammattilaisen viestintäkanavat ja foorumit
o
virallinen, puolivirallinen ja epävirallinen viestintä
o
tiedottamisesta vaikuttavaan viestintään
Kehittävä vaikuttaminen
o
mihin vaikuttaminen perustuu?
o
asioiden käsittely vuorovaikutteisesti
o
henkilöstön kannustaminen dialogiin
o
ajantasaistiedon käsittely
o
luottamusta tukeva tunnelma

16:00

Vakuuttava esiintyminen
o
viestintäidentiteettini
o
vakuuttavan esiintymisen lähtökohdat
o
vaikuttavan esityksen rakentaminen
o
rakentava keskustelu ja argumentointi
Palaute, valmennus päättyy
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
420 € + alv 24%. sisältää opetuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan lisätään voimassa
oleva alv. Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen
yhteydessä.
Ilmoittautuminen 29.3.2019 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.

