www.ysao.fi

Onnistu ja menesty esimiehenä!

Tule ja hanki esimiestyön osaamista tulevaisuuden haasteita ja työtehtäviä varten.
Suorita

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Iisalmi, Asevelikatu 4
Tarjoamme vankan tietopaketin, osaavat opettajat ja henkilökohtaisen ohjauksen!
• Hankit valmiuksia suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä ja
opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin.
• Hankit hyvät perustiedot esimiestyöstä, viestinnästä ja kehittämisestä.
• Saat osaamista ja varmuutta valitsemaltasi esimiestyön osa-alueelta kehittämistyötä varten.
• Tutkinnon suoritettuasi voit toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä esimerkiksi tiimin,
osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä.

Tutkinto tai sen osat suoritetaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö).
Koulutuksen lähipäivien (n. 2 pv/kk) teemat:
Pakollinen tutkinnon osa
Lähiesimiehenä toimiminen
• Osallistuva esimiestyö päivittäisessä toiminnan ohjauksessa ja seurannassa
• Esimiestyön haasteet ja strategioiden vaikutus muuttuvassa toimintaympäristössä
• Strategioiden vieminen käytännön työhön
• Aktiivinen esimies työryhmän ohjaajana, viestijänä ja palautteen hyödyntäjänä
• Talous- ja raportointiosaaminen tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan perustana
• Työlainsäädäntö ja muut säädökset toiminnan ohjaajina
• Työhyvinvointikorttikoulutus
• Insights – menetelmä itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi
• Työryhmän/henkilöstön osaamisen kehittäminen ja dokumentointi
• Työryhmän/henkilöstön sekä esimiehen oman osaamisen arviointi ja kehittäminen
• Onnistunut perehdytys - Perehdytyssuunnitelman laadinta, ohjaava toteutus ja kehittävä arviointi
• Ratkaisukeskeinen työyhteisö • Sisäiset ja ulkoiset asiakassuhteet

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi)
Asiakassuhteiden hoito
• Asiakkuuksien ja asiakassuhteiden tavoitteellinen kehittäminen yhdessä oman esimiehen ja työryhmän kanssa

Toiminnan kannattavuus
• Kannattavan toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi/raportointi yhteistyössä työryhmän kanssa

Henkilöstötyö
• Työryhmän/henkilöstön toiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin analysointi ja kehittäminen yhteistyössä oman esimiehen kanssa

Kehittämissuunnitelma
• Omaan esimiestyöhön liittyvän kehittämishankesuunnitelman laatiminen ja esittely päättäville tahoille

Lisätietoja ja tutkinnon perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/932177/naytto/tiedot
Voit suorittaa tutkinnon oppisopimuksella
jolloin opiskelu on maksuton.
Ilman oppisopimusta koulutuksen hinta 500 €
Kysy lisää! Riitta Rönkkö tutkintovastaava,
puh. 0400 793 031, riitta.ronkko@ysao.fi.
Sari Tuunela oppisopimussihteeri, puh. 040 177 8523,
sari.tuunela@ysao.fi
Hae koulutukseemme: www.ysao.fi/koulutus
Lisätietoja: www.ysao.fi/lahiesimies
www.ysao.fi/oppisopimus

Osaavissa käsissä tulevaisuus
Seuraa meitä somessa!
#ysao #ylasavonammattiopisto #ysaopeltosalmi #hingunniemi
#ysaotoivala seuraa @ysaoinsta

