Johtajuustaidon Mestari
Haluaisitko sinä menestyä ja tulla johtajuustaidon mestariksi?
Tuntuuko, että porukastasi olisi enempään, mutta et tiedä miten sen saisit aikaiseksi?
Olet jo panostanut itsesi kehittämiseen ja haluat ottaa seuraavan askeleen matkallasi
haluamaasi elämään.

Ota haltuun johtajuuden 6 menestyksen tekijää!
Johtajuustaidon Mestari -koulutus sukeltaa syviin vesiin, tunneälyyn, ihmismieleen,
innostumiseen, vaikuttamiseen, ymmärtämiseen; miten teet itsestäsi vielä paremman
johtajan, jota arvostetaan, kunnioitetaan ja kuunnellaan.

Kenelle
Toimitusjohtajat, johtoryhmän jäsenet, johtajat,
päälliköt, esimiehet...
HUOM; Johtajuustaidon Mestari – valmennukseen osallistujille suosittelemme
aikaisempaa osallistuminen yhteen seuraavista ohjelmista; Johtajuustaito /
Erilaisuuden johtaminen / Valmentava johtaja.

Sisältö
Orientaatio


Persoonallisten vahvuuksien tunnistaminen tieteellisesti todennetuin testein



Raportin käsittely ja henkilökohtainen kehittämissuunnitelma

Intensiivivalmennus 3 päivää


6 menestyksen tekijää



Johtajuusrata® harjoittelu

Henkilökohtainen etenemissuunnitelma (5kk)


Kuukausittainen henkilökohtaisen kehittymisen tuki ja ohjaus



Organisaation kehityksen johtamisen tuki

Yhteystiedot: Kari I. Mattila +358 40 042 8950 kari@johtajuustaito.fi www.johtajuustaito.fi
Parempaa johtajuutta päivittäin!

Valmennus alkaa henkilökohtaisella työelämän tunneäly- (EBW) sekä muutos – ja
sopeutumiskyky-testeillä (resilienssi). Saat testeistä kahdenkeskisen henkilökohtaisen
asiantuntijapalautteen ja muutaman käytännön vinkin heti hyödynnettäväksi arjen työssäsi.
Intensiivijaksolla vetäydytään kolmeksi päiväksi pohtimaan johtajuutta, ihmismielen
toimintaa teorian ja käytännön esimerkkien kautta. Jakson aikana tehdään paljon ryhmätöitä,
saadaan vertaistukea kollegoilta sekä sparrausta valmentajilta.
Jakson kohokohta on Johtajuusrata®, jonka aikana käytännössä testataan
johtajuuttasi oikeissa työelämän haasteellisissa tilanteissa. - Tästä olemme
saaneet erityisen paljon hyvää palautetta.
Jakson aikana tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.
Intensiivijakso järjestetään erikseen ilmoitettavassa keskeisessä paikassa.
Valmennuksen hintaan sisältyy intensiivijakson kustannukset (ei kuitenkaan
osallistujan matkakustannukset toteutuspaikalle).

Kehittymistäsi tuetaan kuukausittaisilla webinaareilla sekä henkilökohtaisella coaching
tapaamisilla (useimmiten hyödyntäen Skype tai vastaavaa teknistä ratkaisua).
HUOM; Jos organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, voidaan sisältöön
tehdä organisaatiokohtaisia tarkennuksia. Kysy myös ryhmähinnoittelua!
Valmennuksen opit haltuun ottaneet hallitsevat oman itsensä johtamisen sekä työyhteisön
tuloksekkaan ja hyvinvoivan toiminnan aikaansaamisen. Heidän liiketaloudelliset tuloksensa
ovat selkeästi keskivertoa parempia.
Investointisi koko ohjelman osalta on 4 800,- € + alv (+ matkakustannukset
internaattivalmennukseen tulemisesta). Hinta sisältää testit, henkilökohtaiset palautteet,
valmennukset, internaatin majoitus- ja ruokailun, materiaalit, coachingosiot sekä webinaarit
Ota yhteyttä nyt, sillä paikat menevät nopeasti!
Valmennukset toteutetaan pienryhmissä (enintään 16 osallistujaa). Saat varmasti juuri sen,
mikä sinua parhaiten auttaa!
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