Kehitä esimiestaitojasi
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Esimiestyön rooli kasvaa kaikissa organisaatioissa. Hyvä esimies toteuttaa erilaisia muutoksia
onnistuneesti ja samalla kehittää työyhteisöään. Hän motivoi työntekijöitään parempiin tuloksiin käytettävissä olevilla. Koulutusohjelma antaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi
ja omaa toimintaasi vastaamaan tulevaisuuden haasteita.
Voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta, vaikka heti. Tule opiskelemaan lähiesimiestyön ammattitutkinto Salpaukseen.

Koulutuksen tavoite

Tutkinnon rakenne

Koulutuksen aikana kehität omia esimiestaitojasi,
saat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen
analysointiin ja kehität organisaatiosi toimintaa.
Samalla suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon sujuvasti työn ohella.

Koulutuksen aikana suoritetaan lähiesimiestyön
ammattitutkinto, joka sisältää yhden pakollisen ja
kaksi valinnaista tutkinnon osaa, yhteensä 150
osaamispistettä.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu henkilölle, joka toimii päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston
tai palveluyksikön lähiesimiehenä tai vetäjänä.

Sisältö
Koulutuksen teemoja ovat esimerkiksi:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu
seuraavista tutkinnon osista:
Pakollinen tutkinnon osa:
• Lähiesimiehenä toimiminen, 70 ops
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
• Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
• Toiminnan kannattavuus, 40 osp
• Henkilöstötyö, 40 osp
• Kehittämissuunnitelma, 40 osp
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai
erikoisammattitutkinnosta, vähintään 40 osp

•

itsensä kehittäminen johtajana (EASI profiili
tai muu vastaava)

•

esimiehenä toimiminen

•

henkilöstön johtaminen

•

esimiehen viestintätaidot onnistumisen rakentajana

•

esimiehen työsuhdeosaaminen

•

rekrytointi ja perehdyttäminen

Paikka

•

miten kannattavuutta voidaan kehittää?

•

kehitä esimiestaitojasi BBB-pelin kautta

Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10,
15110 Lahti

•

muutoksen hallinta osaksi arkista esimiestyötä

•

uudista tapasi tarkastella asiakkuuksia

•

projektit ja toiminnan kehittäminen

Opiskelumuoto
Koulutus sisältää 10-12 lähipäivää ja omaan esimiestyöhön liittyviä kehitystehtäviä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Ajankohta
Voit aloittaa koulutuksen, milloin sinulle sopii.

Lisätietoja tutkinnosta saat seuraavan linkin
kautta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4685450/reformi/tiedot

Kustannukset
Voit kouluttautua oppisopimuskoulutuksella, jolloin se on osallistujalle maksutonta.
Omaehtoisen koulutuksen hinta on 380 €.
Lisätiedot: Opettaja Airi Nieminen, airi.nieminen@salpaus.fi, puh. 044 708 0289

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku.
Oppisopimus; Ilmoittaudu koulutukseen
https://oppisopimus.salpaus.fi/yleiset/esitietory
hmat.aspx. Valitse tietojen vastaanottajaksi asiakasvastaava Heidi Kari.
Omaehtoinen rahoitusmuoto; ilmoittaudu
https://opintopolku.fi/hakemus/hakukohde/1.2.
246.562.20.74258309256

