Museoalan asiantuntija
– Kehitä esimiestaitojasi!
Suorita samalla
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Alkaen 4. - 5.9.2018, Helsinki

Museoalan asiantuntija – Kehitä esimiestaitojasi!
Suorita samalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Oletko uusi esimiestehtävissä?
Vedätkö tiimiä vai toimitko osaston tai palveluyksikön lähiesimiehenä?
Haluatko saada esimiestyöstä perusteellisen kokonaiskuvan?

Kehitä itseäsi esimiestehtäviin ja suorita
Lähiesimiestyön ammattitutkinto, joka
perustuu Opetushallituksen hyväksymiin
tutkinnon perusteisiin.
KENELLE
Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu
• uusille esimiehille
• tiimin ja työryhmän vetäjille
• osaston tai palveluyksikön lähiesimiehille
• työnjohtotehtävissä toimiville
• projektipäälliköille

PAIKKA JA AIKA

Lisätiedot:
Leena Tokila,
Koulutus- ja kehittämisjohtaja
Suomen museoliitto
P. 040 534 6232
leena.tokila@museoliitto.fi
Sari Erkkilä, Projektipäällikkö
Management Institute of Finland MIF Oy
P. 050 359 1008
sari.erkkila@mif.fi

Helsinki 4.9.2018 - 22.11.2019

HINTA

OSALLISTUJANA SAAT

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtava valmennusohjelma on oppisopimusopiskelijalle maksuton.
MIF auttaa ohjelmaan hakeutuneita opiskelijoita oppisopimuspaikkojen järjestämisessä.

• monipuolisen valmennuskokonaisuuden lähiesimiestyön
osa-alueista
• analyysin vuorovaikutustaidoistasi
• työvälineitä ja osaamista taloudellisen ajattelun
kehittämiseen
• näkökulmia henkilöstöjohtamiseen
• keinoja viestintätaitojen parantamiseen
• yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset
osaamis- ja kehittymistarpeet
• yksilöllistä ohjausta ohjelman aikana
• mahdollisuuden verkostoitua alasi ammattilaisten kanssa ja
jakaa kokemuksia ryhmässä
• mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen
tutkinnon.

Kehittämisohjelma käynnistetään erillisellä Coachingoppimisprosessilla, sisältäen yhden päivän ennen
koulutusohjelman alkua ja toinen päivä koulutusohjelman
loputtua. Coachingin avulla valmennettavat inspiroituvat
hyödyntämään koko potentiaaliaan ja löytämään ratkaisut ja
toimintatavat tavoitteiden savuttamiseksi sekä suorituskyvyn
maksimoimiseksi, kuitenkin omaa hyvinvointia kunnioittaen.
Reflektoimme osaamisemme kehittymistä ja laadimme
jatkosuunnitelmat oman työn kehittämiseksi.
Coaching-prosessi laskutetaan osallistujilta kahdessa erässä,
2 x 650 € + alv.

Hae mukaan!

Hakuaika valmennukseen on käynnissä. Täytämme paikat
hakujärjestyksessä.
https://mif.fi/koulutukset/museoalan-asiantuntija-kehitaesimiestaitojasi/

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan valmennus
jaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennus
menetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoi
tuksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä.
Esimiestaitojen kehittämisohjelma sisältää yhteensä 12 lähipäivää, jotka toteutetaan kerran kuukaudessa. Ohjelman
kokonaiskesto on noin 15 kk. Opiskelu tapahtuu omaan työhön sovittaen.

MIF on Pohjoismaiden suurin liike-elämän kouluttaja. Tarjoamme Tieturin, Informatorin, Inforin, Johtamistaidon Opiston JTOn ja MIFin
koulutuspalvelut kätevästi yhdestä paikasta. www.mif.fi

MIF pidättää oikeuden muutoksiin.

COACHING

