Erilaisten työmuotojen tuloksekas johtaminen
2.12.2020 Seinäjoki
Aika:
02.12.2020 klo 09.00 - 16.00
Paikka:
Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, 60100 Seinäjoki / 02.12.
Onpa tilanteesi millainen tahansa, yhteistyö pitäisi saada sujumaan ja tuloksia
syntymään. Tästä koulutuksesta saat eväät erilaisten työmuotojen tulokselliseen
johtamiseen.

Sisältö
Työelämän monet muodot ja johtaminen
• Erilaiset työmuodot ja työelämän tulevaisuus
• Miten johtaminen muuttuu?
• Oman johtamistyylin arviointi (nelikenttäharjoitus)
Vahvista motivaatiota ja mahdollista innostus
• Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen keinot
• Miten luoda edellytykset motivaation syttymiselle?
• Harjoitus: yksilön motivaation vahvistaminen
Oikean suunnan varmistaminen ja konkreettiset tavoitteet
• Työkaluja yhteisen suunnan asettamiseen
• Konkreettisten tavoitteiden asettamisen kaava
• Harjoitus: tavoitteen määrittäminen asiantuntijatyössä
Hyvä työilmapiiri monimuotoisessa tiimissä
• Luottamuksen rakentaminen tiimissä
• Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus – miksi ne ovat tärkeitä?
• Sosiaalinen tuki on tärkeä voimavara- ja motivaatiotekijä
• Työpaja: konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen (palavereissa,
Teams-kanavissa, vapaamuotoiset jutut, ym., ym)
Hyvä yhteistyö monimuotoisessa tiimissä
• Yhteisten pelisääntöjen sopiminen – millaisia pelisääntöjä tarvitaan?
• Toimitapojen kehittäminen uuteen tilanteeseen sopivaksi
• Osallistamiskeinoja (etä)palavereissa ja niiden välillä
• Työpaja: välineiden hyödyntäminen tehokkaampaan yhteistyöhön

Asiantuntija(t):
Modernin työelämän kehittäjä, toimitusjohtaja ja valmentaja Ulla Vilkman, Timanttia
Consulting Oy
Ohjelma:

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.15 Koulutus alkaa
12.00-12.45 Lounas
14.00 Iltapäiväkaffeet
16.00 Koulutus päättyy
Hinta:
Jäsenetuhinta: 365,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 550,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Kauppakamarien jäsenorganisaatioiden henkilöstö osallistuu koulutuksiin aina
edullisimmalla jäsenetuhinnalla. Hyödynnä myös pysyvä määräalennuksemme, ilmoita
5 – maksa 4!
Yhteystiedot:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
ep@kauppakamari.fi
06 429 8100
Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.
13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus
ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen
tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14
vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen
matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

