MENESTY JOHTAJANA JA KASVATA YRITYKSESI ARVOA!

JOHTAMISEN JA
YRITYSJOHTAMISEN
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Koulutusohjelma on tarkoitettu esimies- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä toimiville henkilöille, jotka
haluavat kehittää johtamisosaamistaan ja yrityksensä liiketoimintaa. Koulutuksen tavoitteena
on osallistujien kehittyminen yritysjohtajina. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää, suunnitella
ja toteuttaa asiat, jotka lisäävät yrityksen arvoa sekä auttavat saavuttamaan menestystä
liiketoiminnassa. Osallistujien talousosaaminen ja taidot yritysjohtajana kasvavat, mikä lisää
kykyä reagoida muutoksiin sekä parantaa kasvun ja kannattavuuden edellytyksiä. Tutkinnossa
ei ole muodollisia pääsyvaatimuksia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän kanssa.
Koulutuksen hyötyjä:
•
•
•
•
•

Kehityt yritysjohtajana ja opit muiden kokemuksista
Yrityksesi kannattavuus paranee ja arvo kasvaa
Yrityksesi tehokkuus paranee ja opit uusia toimintatapoja
Parannat valmiuttasi vastata muuttuvien markkinoiden ja talouden haasteisiin
Suoritat tutkinnon ja saat tutkintotodistuksen

Henkilökohtainen ohjaus varmistaa koulutuksen tehon
ja käsiteltyjen asioiden käyttöönoton.
Yrityskohtainen mentorointi tarjoaa kustannustehokkaan tavan
nostaa oman yrityksen suorituskykyä ja kehittää yrityksen liiketoimintoja.
Valmennusohjelman opiskelijamaksu on 790 euroa.
Valmennus alkaa syksyllä 2019 ja kestää n. 20 kk.
Ilmoittautuminen koulutukseen Tutor Academy / Johanna Kekki:
johanna.kekki@tutoracademy.fi, 044 5770 520
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YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutuksessa oppimisympäristönä on oma yritys, jonka toimintaan henkilökohtainen kehittyminen kytketään. Koulutus sisältää kymmenen yhteistä lähipäivää sekä
jokaisen osallistujan henkilökohtaista kehittymistä ja yrityksen toimintaa tukevat ohjaustapaamiset. Koulutuksen aikana suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto.
Alustava koulutussuunnitelma:
Orientaatio (1/2 päivä) Mitä? Milloin? Miten?

–
Strategia
Mikä on
strategia ja
mitä sillä
tehdään?

Liiketoimintaja projektisuunnitelmat
Suunnitelmallisuutta peliin!

Yrityksen
johtaminen
Yrityksen
johtaminen ja
juridiikka

Työyhteisön
kehittäminen
Osaamisen
tehokas
hyödyntäminen

Asiakkuuksien
kehittäminen
Kohdenna myynti
ja markkinointi

KEHITTÄMISPROJEKTIT (pakollinen / valinnaiset)
YRITYKSESI ARVON KASVATTAMISEKSI
Prosessit ja
tuotanto
Kasvata
tehokkuutta

Talous
(ulkoinen)
Kirjanpito ja
tilinpäätös

Talous
(sisäinen)
Luvut
johtamisen
tukena

Rahoitus
Mahdollisuuksia
kasvun
toteuttamiseen

Liiketoiminnan
kehittäminen
Maksimoi
mahdollisuutesi

Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta antavat:
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Raija Salo, raija.salo@lhkk.fi, p. 040 347 4263
Tutor Academy, Johanna Kekki, johanna.kekki@tutoracademy.fi, p. 044 5770 520
Johtamisen koulutukset ovat suosittuja koulutuksia. Lue lisää kokemuksista www.tutoracademy.fi
Toimi nopeasti ja varaa paikkasi nyt!
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