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KEHITTÄÄ ITSEÄSI
SAADA UUSIA NÄKÖKULMIA JA IDEOITA OMAAN ESIMIESTYÖHÖN JA JOHTAJANA
TOIMIMISEEN
VERKOSTOITUA ALUEEN MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA
PÄIVITTÄÄ OMAA OSAAMISTASI
KEHITTYÄ JOHTAJANA

Seuraava ANKKa Akatemian Johtajuuspolku-koulutus käynnistyy 20.10.2015.
Koulutuksen aikana suoritetaan työelämässä arvostettu johtamisen/yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto (riippuen toimenkuvasta).
Koulutukseen voi hakea myös oppisopimusrahoitusta, jolloin ainoa kustannus on OPH:n tutkintomaksu 58
euroa.
Ilmoittaudu siis heti mukaan!
Lisätietoja koulutuksesta: Marjaana Roth, marjaana.roth@rastor.fi / 040 534 8679
***************************************************************************************
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ANKKa AKATEMIAN YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTANEIDEN
KOMMENTTEJA KOULUTUKSESTA
”Koulutus on ollut erittäin laadukas ja hienosti toteutettu. Luennoitsijat ovat olleet asiantuntevia ja aiheet
ajankohtaisia. Opetusmenetelmät ovat olleet moderneja. Koen oppineeni paljon ja saaneeni runsaasti vertaistukea.
Suosittelen kaikille lämpimästi” - Tatu Virta, myyntipäällikkö, Visma Duetto Oy
” Loistava lisä jo hankitun ammatillisen koulutuksen jatkona ja tukena. Arvostettu, asiantunteva sekä kehittävä.
Mentorointi oli huippuluokkaa” - Maarit Hurme, myyntijohtaja, Logomo Oy
” Suoritin 2014-2015 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Koulutuksen avulla selkeytimme yrityksen strategiaa
ja visiota. Koin saavani koulutuksesta hyötyä niin yrityksen kuin henkilökohtaisen kehittämisen kannalta. Suosittelen.”
Matias Mäenpää, toimitusjohtaja, Pappila-Penkkala Group Oy
” Koulutus oli kerrassaan loistava, suosittelen sitä lämmöllä kaikille itsensä ja organisaationsa kehittämisestä
kiinnostuneille! Parasta on se, että teoriaa opiskellaan keskustellen ja kokemuksia jakaen ja lähipäivien oppeja pääsee
kokeilemaan heti käytännössä omassa arjessa. Tätä koulua ei käydä koulun vuoksi vaan aidosti oman työn vuoksi.
Opinnot eivät näin ollen juurikaan kuormita arjessa ekstraa vaan näyttötutkintoon tarvittavat aineistot syntyvät kuin

itsestään, omaa työtä kehittävällä otteella tehden. On hienoa huomata, miten paljon on kasvanut opintojen myötä ja
miten paljon on saanut isojakin asioita eteenpäin opintobuustin voimalla. ” – Ringa Masalin, markkinointi- ja
viestintäpäällikkö, Deltamarin Oy

Kenelle?
Pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille tai palkatuille johtajille, jotka johtavat
kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä.
Henkilöille jotka haluavat päivittää osaamistaan tai ovat siirtyneet uusiin haastavampiin tehtäviin.
Sukupolvenvaihdostilanteissa nuoremman polven yrittäjän ottaessa vastuun yrityksen toiminnasta.
Koulutuksen tavoite?
Osallistujan kehittyminen yritysjohtajana arvioimalla omia johtamistaitojaan ja laatimalla henkilökohtaisen
johtajuuden kehittämissuunnitelman.
Osallistuja osaa arvioida oman yrityksen toimintaa sekä pystyy kehittämään sen toimintaa mm. strategian
laatimisen ja strategian toimeenpanon osalta.
Osallistuja osaa laatia liiketoiminnan kehittämissuunnitelman ja hän osaa laatia kehittämisprojektin ja
johtaa sen toimeenpanoa osana valinnaista tutkinnon osaa.
Koulutuksen kustannukset?
Oppisopimuksella vain 58 euroa OPH:ntutkintomaksun verran (yrittäjä/työntekijä) / tai
omarahoitusosuudella.

