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The Boss Lady 3.0

Johtaja- ja
esimiestaitojen
päivitys
Olitpa mies tai nainen, tule ja löydä sisältäsi The Boss Lady
päivitettynä nykypäivän huomioivaan johtajuuteen. Kehitä taitojasi
läsnä olevana johtajana, joka johtaa myös itseään ja hanki
työkalut muuttuvan työn haasteisiin yhdessä osaavan valmentajan
ja vertaisryhmän kanssa keskustellen.

Valmentajasi
VT, Certified Business Coach, yrittäjä Päivi Hautamäki on itsekin
vaikuttavan johtajauran johtoryhmissä ja hallituksissa tehnyt
johdon ja esimiesten valmentaja ja puhuja.
Päiville johtamisen
kehittäminen on sydämen
asia. Hän uskoo vahvasti
valmennettaviensa
potentiaaliin ja kykyyn löytää
ne ratkaisut, jotka kulloinkin
ovat asiakkaalle oikeat ja luo
valmennuksiinsa
positiivisen, kannustavan,
välittömän ja
luottamuksellisen ilmapiirin.
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Ohjelma

Keskustelemme ryhmässä osallistujille ajankohtaisista johtamisen ja esimiestyön teemoista
ja työkaluista. Käsittelemme johtamisen, esimiestyön ja yrityskulttuurin isoa merkitystä
työelämän ja asiakastarpeiden muutoksessa, kun vanhat mallit eivät enää toimi, vastuuta
hajautetaan, työajat ja -paikat joustavat ja osan töistä tekee robotti. Unohtamatta tärkeää
itsensä johtamista ja hyvinvointia.

1. päivä (matkapvä)
Keskiviikko 22.5.
Klo 18 Saapuminen ja huoneiden jako
Klo 19 Tervetulodrinkit ja esittäytyminen
Klo 20 Illallinen, keskustelua ja ohjelman
alustus

2. päivä
Torstai 23.5.
Klo 8-9 Aamiainen
Klo 9.30-12.00
• Round Table: Oma rooli ja odotukset
• Johtamisen kehittämisen osa-alueet
Klo 12-13 Lounas
Klo 13-16
• Coachaava johtaminen
• Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
Klo 16-20
• Vapaa-aikaa lepoon, ulkoiluun
Klo 20 Drinkki ja illallinen

3. päivä
Perjantai 24.5.
Klo 8-9 Mahdollisuus aamujoogaan
Klo 9-10 Aamiainen
Klo 10-12.00
• Round Table edellisestä päivästä
• Motivointi
• Vastuun hajauttaminen
Klo 12-13 Lounas
Klo 13-16
• Muutosjohtaminen, roolit
• Itsensä johtaminen, palautuminen
Klo 16-20
• Vierailu viinitilalla
• Vapaa-aikaa lepoon tai ulkoiluun
Klo 20 Drinkki ja illallinen

5. päivä (matkapvä)

4. päivä

Sunnuntai 26.5.

Lauantai 25.5.

Klo 8-9 Aamukahvi/-tee
Klo 9-12 Huoneiden luovutus ja
brunssi
Klo 12.00 Kuljetus lentokentälle

Klo 9-10 Aamiainen
Klo 10-12 Vierailu maalaismarkkinoilla
Klo 12-13 Lounas
Klo 14-18 Henk.koht. sparraus ja
pienryhmäkeskustelut
Klo 18-20 Vapaata aikaa
Klo 20 Drinkki ja illallinen

Kellonajat ovat joustavia ja sisällöt täsmennetään ryhmän toiveiden mukaan. Muutokset ovat
mahdollisia.
Hinta per osallistuja EUR 1950+alv sisältää lentokenttäkuljetukset, majoituksen, ruokailut,
juomat, valmennuksen ml. mahdollisuus 1-to-1 sparraukseen (valmentaja mukana ke-su)
sekä ohjeisohjelman.

