KASVUN JOHTAMINEN
Valmennus tosissaan oleville pk-yrityksille
Tunnistatko itsessäsi
-sisäistä paloa ja kasvun nälkää?
- intohimoa erinomaiseen tekemiseen ja asiakkaan
palveluun?
- omistautumista seuraavan päämäärän
saavuttamiseen?
Jos vastasit kyllä, Tj-koulun kasvun johtamisen valmennus on oikea valinta juuri
sinulle ja yrityksellesi. Jos yksi kysymys aiheutti epäröintiä, se korjaantuu
ohjelman aikana.
Valmennuksen tavoitteena on lisätä osaamista liiketoiminnan kasvua tukevan
perustan rakentamiseen. Valmennus tarjoaa työkaluja suunnitelmalliseen
kehittämistyöhön ja kasvun johtamiseen kattavasti liiketoiminnan eri osaalueilla.
Koulutuksen kohderyhmä: Alueen pk-yritysten johto ja avainhenkilöt kasvua ja
kehittymistä tavoittelevissa pk-yrityksissä.
Ohjelman
sisältö
ja
menetelmät:
Koulutusohjelma
sisältää
12
ryhmäkoulutuspäivää. Yrityskohtainen työskentely tarkentaa aiheita osallistujan
omaan yritykseen.
Yrityskohtaisen työskentelyn sisältö: Perusteellisessa alkukartoituksessa
selvitetään sekä osallistujan henkilökohtaiset kasvujohtamisen valmiudet (Big
Five –persoonallisuusteorian mukainen yrittäjän työpersoonallisuustesti) että
yrityksen liiketoiminnan ja johtamiskäytäntöjen nykytila. Toisessa vaiheessa
yrityksessä järjestetään puolen päivän mittainen fasilitoitu strategiapaja, johon
voivat osallistua kaikki yrityksen kasvusta ja kehittämisestä vastuussa olevat
henkilöt.
Valmennuksen hinta on 1 500,00 € (+ alv 24%).
LISÄTIEDOT
Pekka Pirnes, p. 040 830 8286,
Markku Rytivaara, p. 040 830 8289
etunimi.sukunimi@tjkoulu.fi
Eila Barkman 0400 413 368
eila.barkman@barkman.fi
ILMOITTAUDU: www.tjkoulu.fi

SUOMEN TOIMITUSJOHTAJAKOULU OY
Tj-koulu on valmentanut 30 vuotta pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevia ihmisiä. Tj-koulun valmennusten ytimessä ovat liiketoiminnan
tulevaisuus, strategia ja johtajana kasvaminen. Riippumattomien Taloustutkimusten mukaan asiakkaat arvostavat erityisesti Tj-koulun
valmennusten hyödyllisyyttä sekä valmentajien vahvaa pk-yrityselämän tuntemusta. Vuonna 2012 Tj-koulu sai Opetushallituksen
laatutekopalkinnon pitkäjänteisestä kehittämistyöstään pk-yritysjohdon valmentajana. Tj-koulu on 7-henkinen tiimi, lisäksi käytössä on
ulkopuolisia asiantuntijoita aihekohtaisesti.

.

KASVUUN JOHTAMINEN, Mänttä-Vilppula, Keuruu jne. syksy 2017
1. jakso
ti 21.11.2017
klo 9-16
Ohjelman kokonaisuus ja eteneminen. Yrityskohtaisen työskentelyn suunnittelu.
Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
Kasvun ja kehittämisen suunnittelu valmennusohjelman punaisena lankana
Petri Runtti, KTM, HHJ, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
PSYCHOMETRCIS Yrittäjän työpersoonallisuustesti
Eila Barkman, KTT, Psychometrics Oy
ke 22.11.2017
klo 9-16
Tuoreet näkökulmat ja innovaatiot yrityksen etenemisen ja uudistumisen vauhdittajana.
kouluttaja vahvistuu myöhemmin
Visio ja kasvun strategia, kriittiset menestystekijät, reittikarttatyöskentely ja toimenpiteet
Petri Runtti, KTM, HHJ, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
2. jakso
tammikuu .2018
klo 9-16
Asiakkuusstrategia sekä suunnitelmallinen markkinointi ja myynti kasvun vetureina
Kalle Reunanen, toimitusjohtaja, Innomaatti Oy
klo 9-16
Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut kasvun tukena
Jonna Muurinen, toimitusjohtaja, Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy
3. jakso
helmikuu 2018
klo 9-16
Kasvuyrityksen talouden suunnittelu ja johtaminen
Jukka Pekka Vuolukka, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
klo 9-16
Orgaanista kasvua vai kasvua yrityskaupalla?
Jukka Pekka Vuolukka, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

4. jakso
maaliskuu 2018

klo 9-16

Kasvun johtaminen. Johtamisjärjestelmä. Johtoryhmätyöskentely
Eero Veijola, toimitusjohtaja, TkL, MCon Partners Oy
klo 9-16
Kasvavan yrityksen tuottavuus ja laatu. Syökö volyymi kannattavuuden?
Tuottavuus ja tehokkuus. Lean ajattelu.
Eero Veijola, toimitusjohtaja, TkL, MCon Partners Oy
5. jakso
huhtikuu 2018
klo 9-16
Toimiva ja osaava avainhenkilötiimi ja esimiestyö kasvuyrityksen onnistumisen takana.
Osallistavan, innovointia ja kehittämistä tukevan yrityskulttuurin rakentaminen.
Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
klo 9-16
Ammattimaisesti toimiva hallitus toimitusjohtajan ja operatiivisen tiimin tukena
Hallitusammattilainen, vierailijan nimi vahvistuu.
Ohjelman päätös ja yhteenveto
Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

