Liiketoiminnan
erikoisammattitutkinto,
kaupan osaamisala
Miltä kaupan tulevaisuus näyttää?
Vahvista johtamisosaamistasi ja
luotsaa tiimisi tulevaisuuteen
-nyt verkossa!

KESTO:
Noin 1 vuosi.
Seuraava aloitus 10.2.2021
OSALLISTUMISMAKSU:
300€
LISÄTIEDOT:
Katri Martikka,
asiakkuuspäällikkö
katri.martikka@mercuria.fi
050 432 4684
Minttu Kilpinen,
koulutuspäällikkö
minttu.kilpinen@mercuria.fi
040 733 7493
KAIKILLE YHTEISET
TUTKINNON OSAT:
• Vastuualueen liiketoiminnan
suunnittelu ja toteutus
• Ryhmän esimiehenä
toimiminen
VALINTASI MUKAAN
TOINEN SEURAAVISTA
VAIHTOEHDOISTA:
• Yksikön myyntityö ja
valikoiman kehittäminen
• Kehittämisprojektin
suunnittelu ja toteuttaminen

Kenelle tutkinto on suunnattu?
Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii kaupan alalla esimies- tai
asiantuntijatehtävissä sekä myynnin kehittämistehtävissä toimiville
ammattilaisille, jotka vastaavat yksikkönsä henkilöstöstä, toiminnasta ja
kannattavuudesta ja osallistuvat liiketoiminnan suunnitteluun. Koulutus
on loistava mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksia kaupan alalla
esimiestehtävissä toimivien kollegojen kanssa.

Mitä tutkinto antaa sinulle?
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto valmentaa sinut kohtaamaan
haasteet. Opintojesi aikana vahvistat kykyäsi toimia entistä
tuloksellisemmin kaupan esimiestehtävissä. Asetat itsellesi
henkilökohtaiset tavoitteet, kehität osaamistasi niiden mukaisesti ja
seuraat aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista. Samalla koko työyhteisö
hyötyy, kun viet oppimiasi asioita ja oivalluksia käytäntöön.

Miten opiskelu tapahtuu käytännössä?
Koulutus on oppisopimuskoulutusta, jolloin pääosin kehität ja syvennät
osaamistasi omien työtehtäviesi kautta. Sinulle suunnitellaan
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään
kehittymistarpeesi ja millä työtehtävillä näytät osaamisesi.
Kokonaisuus sisältää lähiopetusta verkossa, työpaikalla tapahtuvaa
oppimista, itseopiskelua sekä henkilökohtaista ohjaamista. Tutustu
koulutuksen tarkempaan sisältöön esitteen kääntöpuolella.

HAE NYT!
Uusi ryhmä
käynnistyy
10.2.2021
Täytä
hakulomake
osoitteessa

mercuria.fi

Valmennustarjotin
Lähiopetus tapahtuu Mercurian e-oppimisalustalla
klo 9-16 alla olevan aikataulun mukaisesti.

10.2.2021 Orientaatiopäivä - tutkinnon sisältö ja opiskelun
työvälineet
Projektityöskentely toiminnan vauhdittajana
Toimintaympäristö ja kilpailukyvyn johtaminen oman organisaation asema markkinoilla
20.4.2021 Kannattavuuden ja tuloksen johtaminen tuloksellisuuden arviointi mittareiden avulla
5.5.2021 Tavoitteellinen johtaminen - vuorovaikutuksen ja
neuvottelutaitojen merkitys esimiehenä toimiessa
9.6.2021 Esimiestyötä ohjaava juridiikka - esimiehen oikeudet ja
velvollisuudet ½ pv
Esimiehen viestintä ja muutosjohtaminen ½ pv
24.8.2021 Valmentavan esimiesroolin rakentaminen
Työhyvinvointi ja johtamisosaamisen kehittäminen
RYHMÄN ESIMIEHENÄ TOIMIMINEN -tutkinnon osa

21.9.2021 Erilaisuuden johtaminen
Osaamisen arviointi ja kehittäminen, kehityskeskustelut
RYHMÄN ESIMIEHENÄ TOIMIMINEN -tutkinnon osa

5.10.2021 Kehittämisprojektien sparrauspäivä ½ pv
KEHITTÄMISPROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN
-tutkinnon osa

20.10.2021 Asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen palvelumuotoilu liiketoiminnan vauhdittajana
YKSIKÖN MYYNTITYÖ JA VALIKOIMAN KEHITTÄMINEN -tutkinnon osa

17.11.2021 Asiakasymmärrys valikoiman kehittämisen taustalla
Asiakasviestinnän merkitys myynnin kehittämisessä
YKSIKÖN MYYNTITYÖ JA VALIKOIMAN KEHITTÄMINEN -tutkinnon osa

8.12.2021 Kehittämisprojektien esittely ja vertaisarviointi
KEHITTÄMISPROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN
-tutkinnon osa

