Vaikuttava valmentaja koulutusohjelma
Kun haluat yhdistää innostamisen, oivaltamisen
ja tuloksellisen yhteistyön valmentavalla otteella.

Hyöty
Vaikuttava valmentaja -koulutus tarjoaa
sinulle menetelmiä innostamiseen ja
kannustamiseen, mikä lisää
tuloksellisuutta. Saat uusia käytännössä
testattuja valmentajataitoja ja vaikuttavia
vuorovaikutustaitoja. Saat myös uutta
kipinää tekemiseesi!

Kasvu
Koulutusten tavoitteena on aikaansaada
laadukkaampaa ajattelua, oivaltamista,
kehittymistä, uutta tekemistä ja näiden
kautta tulosta! Valmennuksen
hyväksytysti suorittaneet saavat
Vaikuttava valmentaja -todistuksen.

”Vaikuttava valmentaja -koulutus haastoi minut juuri oikealla tavalla. Novetoksen
valmentajat auttoivat minua ammattitaidollaan ja persoonallaan matkallani
tavoitteisiini. Suosittelen vilpittömästi, jos haluat aidosti haastaa itsesi!”
- Jari Karjalainen, henkilöstö- ja kehitysjohtaja, Osuuskauppa Arina
”Vaikuttava Valmentaja -ohjelman isoin anti on itseensä paremmin tutustuminen ja
oman identiteetin vahvistaminen. Valmentajat ovat mukana suurella sydämellä ja
sadan prosentin läsnäololla. Tämä on paras ja ehdottomasti vaikuttavin koulutuskokonaisuus, mihin olen saanut osallistua.”
- Susanna Saarenpää, henkilöstön kehittäjä, Fonecta
”Uskon siihen, että ihmisten hyvinvointi organisaatiossa johtaa kannattavaan
liiketoimintaan niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Ihminen, joka tuntee hyvin
itsensä ja näkee oman elämänsä merkityksellisyyden, kulkee arjessa timanttipolkua.
Haluan itse löytää ja auttaa muita löytämään tuon polun.
Vaikuttava valmentaja -koulutus huomioi, että ihminen on kokonaisuus sekä auttoi
minua matkallani kohti oman elämäni visiota.”
- Tero Lappalainen, talousjohtaja, Tori.fi
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Menestys
Innostamalla ja auttamalla muita
oivaltamaan kehityt myös itse.
Tuntemalla itsensä ja näkemällä oman
merkityksensä voi saavuttaa uusia tasoja.
Auta muita näkemään heidän oma
merkityksensä valmentavan johtamisen
keinoin ja kehity myös itse.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Vastuuvalmentaja Heikki Pajunen
heikki.pajunen@novetos.fi
+358 40 552 4703
Valmennusassistentti Antti Munukka
antti.munukka@novetos.fi
+358 9 682 9050

Hinta

Valmennuksen hinta on
3 900 € + alv. 24 %

Vaikuttava valmentaja koulutusohjelma
Koulutusohjelman runkona on neljä kaksipäiväistä
lähiopetusjaksoa. Niissä keskitytään coaching-otteen ja
valmentavan johtamisen oppimiseen ja harjoitteluun.
Huomio onkäytännön valmentajataidoissa, joita voit
viedä heti käytäntöön.

Heikki Pajunen

toimii koulutusohjelman vastuuvalmentajana.
Hän on toiminut Novetoksessa vuodesta 2004
päätyönään yritysvalmennus, johtajuuden
kehittäminen ja coaching.

Aikataulu ja teemat
ke 27.3. – to 28.3.2019
Vaikuttava valmentaminen
>
>
>

Hanna Poskiparta

sytyttää valmennettavissa rohkeutta viedä itselle
merkityksellisiä tavoitteita maaliin. Hanna
valmentaa johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä
positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja
fasilitoinnin keinoin.

Jan Holst

on kokenut valmentaja ja coach. Hän on
erikoistunut johtajuuden sekä esimiestyön
kehittämiseen valmennuksen, konsultoinnin ja
businesscoachingin keinoin.

>

ti 4.6. – ke 5.6.2019
Persoona pelissä
>
>
>
>

on tehnyt pitkän uran HRD-johtajana, kouluttajana
ja valmentajana. Markus on coachannut useita
menestyviä johtajia ja esimiehiä.

Valmentajuus eri tilanteissa
Valmentajan roolit
Tietoisuus omasta vaikuttajaroolista
Valmentamisen ja vaikuttamisen
etiikka

ti 27.8. – ke 28.8.2019
Haastaja ja sytyttäjä
>
>

Markus Pessi

Mistä on kyse?
Valmentajuuden idea
Vaikuttavan valmentajan avaintaidot ja
valmentajan viitekehykset
Tavoitteiden asettaminen

>

Tavoitteet kykyjen tasolle
Miten valmentaja auttaa säilyttämään
motivaation?
Valmentavalla otteella pitkäjänteiseen
sitoutumiseen

ti 29.10. – ke 30.10.2019
Voittamisen mahdollistaja
>

Eeva Pitkänen

on toiminut Novetoksessa vuodesta 2003. Hän on
erityisesti ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja psykodraamaan syventynyt valmentaja ja coach.
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>

Tavoitteiden asettaminen ja tulosten
seuranta
Miten nämä tehdään valmentavasti?
Valmentajuus tiimin johtamisessa
Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin
Innostus ja intohimo valmentavan
otteen tuloksena

