Käytännön valmennusta esimiehille ja työyhteisöille
Työhyvinvointi ja tuottavuus Lapissa on Koulutusavain Oy:n johtama ja hallinnoima, EU -rahoitteinen valmennusohjelma PK -yrityksille sekä julkisen- ja kolmannen sektorin työpaikoille. Valmennuksesta vastaavat Koulutusavain Oy:n kokeneet esimies- ja työyhteisövalmentajat.
Ohjelmakokonaisuus toteutetaan ryhmävalmennuksena 15 esimiehen ryhmissä. Valmennuspäiviä
on yhteensä 12 noin kahden vuoden aikana. Valmennuspäivien välillä ryhmän jäsenet tekevät yhteensä kuusi etäkoulutuspäivää verkkotyöskentelynä OPTIMA opiskeluympäristön välityksellä. Valmennusryhmistä kootaan lisäksi viiden esimiehen vertaisreflektioryhmiä, jotka kokoontuvat neljä
kertaa ohjelman aikana. Reflektioryhmissä osallistujat saavat vinkkejä ja löytävät hyviä käytäntöjä
toisista työyhteisöistä ja eri toimialoilta. Ryhmät toimivat myös yritysten välisen verkostoitumisen
välineenä.
Esimiesvalmennuspäivien lisäksi toteutetaan organisaatiokohtaisia työyhteisövalmennuksia kunkin
osallistuvan työpaikan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Työvälineitä esimiestyöhön, johtamiseen ja työyhteisöjen toimintaan
Hyvä esimiestyö ja työhyvinvointijohtaminen parantavat työn tuottavuutta ja saavat työyhteisön
toimimaan tehokkaammin. Valmennuksen aikana opit konkreettisia esimies- ja vuorovaikutustaitoja, osaat kannustaa ja vaatia sekä selviät paremmin myös ristiriitojen käsittelystä ja muutoksen
johtamisesta. Opit työhyvinvoinnin ja tuottavuuden merkityksen sekä pitämään huolta myös
omasta työhyvinvoinnistasi ja terveydestäsi.

Valmennusryhmien aikataulut
Rovaniemen 1.esimiesvalmennusryhmä aloittaa 18.5. Ryhmän jatkopäivät ovat 24.8, 6.10 ja 14.12.
Vuoden 2017 aikataulu laaditaan valmennuksen alettua.
Kemin esimiesvalmennusryhmä aloittaa 17.5. Ryhmän jatkopäivät ovat 23.8, 5.10 ja 13.12.
Vuoden 2017 aikataulu laaditaan valmennuksen alettua.
Rovaniemen 2.esimiesvalmennusryhmä aloittaa 8.9. Ryhmän jatkopäivät ovat 13.10 ja 15.12.
Vuoden 2017 aikataulu laaditaan valmennuksen alettua.

Hae mukaan
Valmennusryhmät toteutetaan Rovaniemellä ja Kemissä. Ensimmäiset ryhmät aloittavat toukokuussa 2016. Valmennuksen omarahoitusosuus on 400 € / organisaation henkilöstömäärä alle 20
ja 800 € / organisaation henkilöstömäärä yli 20.

Saat lisätietoa valmennuksesta sivulta https://bitly.fi/s47A8 tai hankkeen henkilöstöltä. Ota yhteyttä ja pyydä tarkka valmennusohjelma. Valmennukseen voi hakea linkin kautta:
https://bitly.fi/6NRMr

Esimiesvalmennusohjelmat ovat käynnissä myös Kajaanissa. Referenssityöpaikkoina ovat mm:
Tieto-Oskari Oy, Anna-Liisa Heikkinen, puh. 045-679 7222 ja Kainuun Sanomat, Kirsi Kela, puh. 044332 5332
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