MISTÄ HYVÄ REKRYTOINTI- JA PEREHDYTTÄMISPROSESSI ON TEHTY?
Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -hanke toteuttaa kainuulaisille pk-yrityksille
suunnatun REKRYTOINTI- JA PEREHDYTTÄMISVALMENNUKSEN, jonka tavoitteena on antaa työkaluja
tavoitteelliseen rekrytointiin ja perehdyttämiseen.

Tähtäätkö onnistuneeseen rekrytointiin ja perehdyttämiseen?
Valmennuksessa tartumme oikeasti toimeen ja teemme yrityksellesi rekrytointi- ja perehdyttämisprosessit.
Yrityksen tärkein tehtävä on hankkia hyvää henkilöstöä ja pitää niistä hyvää huolta. Tässä valmennuksessa
keskitymme siihen, miten rekrytoit henkilöstöä, kehität rekrytointiprosessia ja teet perehdyttämisestä
tärkeän osan yrityksesi arkea. Yhdessä valmentajan kanssa löydät ratkaisuja rekrytointiin sekä
perehdyttämisen kautta sitouttamiseen.
Jos haet yrityksesi henkilöstöä tänä vuonna sekä etsit työkaluja rekrytoinnin tekemiseen ja
perehdyttämiseen – tämä on valmennus, johon sinun kannattaa osallistua.
Kaksi tyypillisiä virheitä joita rekrytoinnissa tehdään:
1. Kokemattomat haastattelijat tekevät päätöksen haastattelun ensimmäisen 9 minuutin aikana.
2. Suositaan hakijoita jotka ovat jollain tavalla samantyylisiä kuin haastattelija itse on, esim.
harrastavat samoja asioita.

Valmennuksesta saat konkreettisia työkaluja sekä menetelmiä rekrytoinnin ja perehdyttämisen
tekemiseen.
Valmennusohjelma sisältää:
– 4 valmennuskertaa, joissa pureudutaan konkreettisella tekemisellä rekrytoinnin ja perehdyttämisen
tärkeimpiin kysymyksiin
– 7 tuntia yrityskohtaista rekrytoinnin ja perehdyttämisen prosessin työstämistä ja sparrausta, jossa
jalkautetaan asioita suoraan yritykseesi ja omaan arkeesi sopivalla tavalla. Sparraussessioon voi osallistua
myös muita yrityksesi avainhenkilöitä ja ne suunnitellaan aina yhdessä teidän tarpeidenne pohjalta.
Valmentajinasi toimii Olavi Haataja. Olavilla on vuosikymmenten kokemus rekrytoinnin ja perehdyttämisen
saralta.

Valmennus on suunnattu sinulle, jos
•
•
•

Olet valmis panostamaan rekrytointiin ja rekrytoitavan henkilön perehdyttämiseen
Olet juuri rekrytoinut ja haluat panostaa perehdyttämiseen
Pystyt sitoutumaan neljään puolen päivän valmennuskertaan

Valmennusryhmään valitaan enintään 12 yritystä. Yhdestä yrityksestä voi osallistua 1-3
osallistujaa.
Valmennuksen hinta: 5 tai alle 5 hlön yritys 200 €, 6 tai yli 6 hlön yritys 500 € (+alv). Samalla hinnalla voi
yrityksestä osallistua 1-3 henkilöä.

Valmennusohjelma
1. Rekrytoinnin tavoitteiden asettaminen
Pe 8.9. Klo 8:30 – 12:30, Valmentajana: Olavi Haataja
Paikka: Koulutusavain Oy, 3.krs, Pohjolankatu 28 B, Kajaani
•
•
•
•
•
•

Miksi rekrytointiin kannattaa panostaa?
Miten rekrytointi tukee yrittäjän ja työntekijöiden jaksamista?
Miten rekrytointi vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen, tulokseen ja tehokkuuteen?
Miten rekrytointi vaikuttaa palvelujen/tuotannon/työaikojen järjestelyihin ja sisäisiin pelisääntöihin?
Mihin toimenkuvaan rekrytoidaan ja minkälaista osaamista tarvitaan?
Miten rekrytointi mahdollistetaan liiketaloudellisesti?

2. Tuotetaan oman yrityksen rekrytointiprosessi
Ti 19.9. Klo 8:30 – 12:30, Valmentajana Olavi Haataja
Paikka: Koulutusavain Oy, 3.krs, Pohjolankatu 28 B, Kajaani
•
•
•
•
•
•

Työnkuva
Henkilökuvaus
Työpaikkailmoitus
Ensimmäisen haastattelun valintaperusteet
Haastattelukysymykset
Päätökset rekrytointimenetelmien käytöstä, esim. käytetäänkö puhelinhaastattelua/testejä.

3. Hallittu perehdyttäminen
Ti 10.10. Klo 8:30 – 12:30, Valmentajana Olavi Haataja
Paikka: Koulutusavain Oy, 3.krs, Pohjolankatu 28 B, Kajaani
•

Perehdyttämisen lähtökohdat

•
•
•
•
•
•
•
•

Perehdyttämisen hyödyt
Hyvä perehdyttäjä
Puutteellisen perehdyttämisen seuraukset
Perehdyttämistä ja työturvallisuutta koskevat lainsäädännöt ja asetukset
Osaamisen arviointi
Työyhteisön merkitys perehdytyksessä
Perehdyttämisen keinot
Perehdytyssuunnitelman jalkauttaminen osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa
o kuinka koko henkilöstö on sitoutunut perehdyttämiseen

4. Perehdyttämisprosessin rakentaminen osallistujien yritykseen
Ke 1.11. Klo 8:30 – 12:30 Valmentajana Olavi Haataja
Paikka: Koulutusavain Oy, 3.krs, Pohjolankatu 28 B, Kajaani
•
•
•
•

Perehdyttämisen eri vaiheiden ajoittaminen ensimmäisille työkuukausille
Perehdytyksen etenemisen seuranta
Perehdyttämisvastuun jakaminen uuden työntekijän lähikollegoille
Nykyisen henkilöstön valmentaminen uuden työntekijän vastaanottamiseen

Yrityskohtainen neuvonta ja konsultointi (7h / osallistujayritys)
Yrityskohtainen neuvonta ja konsultointi toteutetaan joko kasvokkain -tapaamisina osallistujayrityksessä tai
valmennuspäivien aikana ohjausklinikkaperiaatteella. Konsultoinneissa jalkautetaan asioita suoraan
yritykseesi ja omaan arkeesi sopivalla tavalla. Konsultointiin voi osallistua myös muita yrityksesi
avainhenkilöitä ja ne suunnitellaan aina yhdessä teidän tarpeidenne pohjalta.

Ilmoittaudu nyt mukaan!
Varmista paikkasi valmennuksessa ilmoittautumalla perjantaihin 1.9.2017 mennessä.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Linkki on myös tässä: https://www.webropolsurveys.com/S/1FBB82BB5AADCDD0.par
Tai suoraan Paavo Haataja 050-3315559; paavo.haataja@koulutusavain.fi

www.yrityksetkehittamispolulle.com/valmennukset/

Paikkoja valmennukseen on rajoitetusti.

