
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ja VARIA  
Vantaan ammattiopisto tarjoavat yhdessä johtamis- 
valmennusta auto-, kuljetus-, ja varastoalan sekä  
lentoasemalla toimiville työnjohtajille ja esimiehille,  
ja samalla voit suorittaa alan tutkinnon. 

MITÄ?

Johtamisvalmennuksen avulla vahvistat esimiesosaamistasi, opit uusia 
johtamisen keinoja ja päivität nykyhetken taitojasi. Valmennuksessa laadit 
omaan työhösi sovellettavia tehtäviä, joiden avulla pääset kehittämään  esim. 
organisaatiosi myyntiä, työhyvinvointia tai muutosten läpivientiä.

KENELLE JA MIKÄ TUTKINTO?

Valmennuksen yhteydessä voit suorittaa tutkinnon johtamisesta. Tarjoamme
 -   tiiminvetäjille, osastovastaavalle, hallityönjohtajalle  
       Lähiesimiestyön ammattitutkintoa tai Auto- ja kuljetusalan  
      työnjohdon ammattitutkintoa
 -   kokeneille autoalan työnjohtajille Autoalan työnjohdon  
      erikoisammattitutkintoa
 -   korjaamopäällikölle, aluevastaavalle, yksikön päällikölle ja osalle   
     myyntipäälliköistä Johtamisen erikoisammattitutkintoa

VALMENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT
Valmennuksessa käytettävien menetelmien avulla varmistamme, että opitut 
asiat siirtyvät arjen käytäntöihin konkreettiseksi hyötyä tuottavaksi toiminnaksi.
 -    ThomasHPA-vuorovaikutusanalyysi ja  
      360-johtamiskäyttäytymisen arviointi
 -    Tietoiskut ja case-harjoitukset ja erilaiset osallistujia  
       osallistavat menetelmät lähiopetuspäivällä
 -    Tuottava esimies – simulaatiopeli, joka tukee  
       henkilöstötuottavuuden johtamista 
 -    Käytännön työhön sovellettavat tehtävät
 -    ekampus
 -    Valmennuksen aikana ohjauskeskustelut, jotka tukevat tutkinnon   
           suorittamista ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla.
 -    Työpaikkaohjaajien/työpaikka-arvioijien ohjaaminen ja  
       perehdyttäminen

MITEN?

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa, jossa ammattitaito voidaan 
osoittaa. Tutkinto etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti  
ensisijaisesti oppisopimusopiskeluna.

Johtamisvalmennus
VALMENNUSKOKONAISUUS

Koulutus sisältää lähiopetusta, työssä oppimista ja 
itseopiskelua. Lähiopetuspäivät järjestetään  
MERCURIAssa, joka sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa 
hyvien liikenneyhteyksien päässä.
 
   8.5.2018/ 
elokuu 2018  Orientaatio 

   9.2018  Tiimin johtaminen

   9.2018  Toimintaympäristö ja strategia 
  
  10.2018  Toiminnan kehittäminen:  
  projektin suunnittelu ja   
  käynnistäminen

  11.2018  Talouden tunnusluvut ja  
  toiminnan seuranta

  12.2018  Säädöspäivä

    1.2019  Osaamisen johtaminen ja   
  kehittäminen

    2.2019 Asiakkuuksien hallinta ja   
  myynnin toteuttaminen

    3.2019  Esimiesosaamisen arviointi ja  
         kehittäminen

    4.2019  Vaikuttava viestintä

    5.2019  Prosessien kehittäminen ja 
  johtaminen

    6.2019  Johtamisessa ja esimiestyössä  
  kehittyminen

Lähiopetuspäivissä on workshoppeja eri tutkinnon 
suorittajille

mercuria.fi
varia.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 
koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri
040 097 5480 | maarit.manttari@mercuria.fi
 
Varia Aviapolis 
tutkintovastaava Michael Ek
050 312 1762 | michael.ek@varia.fi
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HAE KOULUTUKSEEN:

Hae nyt! Paikat täytetään hyväksymisjärjestyksessä. 
Täytä hakulomake osoitteessa mercuria.fi


