IDEASTA KASVUUN
Yrittäjän ammattitutkinto
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yrittäjille.
• Voit olla yksinyrittäjä,
• suunnittelet ehkä palkkaavasi alaisia tai
• sinulla on jo alaisia
Soveltuu hyvin myös sukupolvenvaihdos tilanteeseen.
Tärkeintä on halu ja tarve kehittää itseään ja yritystään.

15 inspiroivaa
koulutuspäivää
Espoossa noin
kerran
kuukaudessa.

Koulutuksen aihealueet
Talouden suunnittelu käytännössä, yrityksen verotus -ja juridiikka, työntekijän palkkaaminen ja perehdyttäminen,
esimiestyö ja johtaminen, myynnin suunnittelu, myyntitaitojen kehittäminen, markkinointi, sosiaalisen median
hyödyntäminen, toiminnan analysointi sekä kehittäminen. Koulutuksessa tehdään kehittämissuunnitelma omalle
yritykselle.

Suoritat virallisen tutkinnon
Suoritat arvostetun Yrittäjän ammattitutkinnon. Jos harkitset työntekijän palkkaamista (tai sinulla on jo alaisia) saat
taitoja myös henkilöstöhallintaan ja esimiestyöhön.

Verkostoidu ja opi toisilta
Ohjelmaan osallistuu noin 20 eri alojen yrittäjää. Verkostoituminen ja toisten kokemukset avartavat näkemystäsi.

Huippuosaajat käyttöösi
Saat eri alojen ammattilaisten käytännönläheisiä vinkkejä, joita voit helposti soveltaa omaan toimintaasi.

Rahoitus
Järjestetään yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Yhtenä koulutuksen tavoitteena on myös itsensä kehittäminen eri
vuorovaikutustilanteissa mm. yrittäjänä ja esimiehenä. Tähän liittyen jokaiselle tehdään Educo DISC henkilöanalyysi.
Hinta 200€ +alv. Tämä on koulutuksen ainoa kustannus.
Lisätietoja: Lars Fredriksson, p. 044 584 0018, lars.fredriksson@educo.fi

Lisätietoja:

www.salpaus.fi

www.educo.fi

TOTEUTUSAIKATAULU

DISC HENKILÖ ANALYYSI SINUSTA

04.12.2018

Starttipäivä
- Koulutuksen käytännön asiat
- DISC henkilöanalyysin tulokset: minä yrittäjänä
ja esimiehenä. Erilaisten persoonien palkkaaminen.
Vahvuudet ja heikkoudet eri tehtävissä.

Heti koulutuksen alussa saat itsestäsi n. 30 sivuisen DISC Jätä tietosi
analyysin. Millainen olet yrittäjänä, esimiehenä, myyjänä ja
yleensäkin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

16.01.2019
13.02.2019
05.03.2019
21.03.2019
11.04.2019
08.05.2019
28.05.2019
12.06.2019
08 / 2019

Yritystoiminnan kehittäminen
Yrityksen verotus ja juridiikka
Markkinointi ja yrityksen brändi
Esimiesaseman haltuunotto
Kehittämissuunnitelman workshop
Talous ja kannattavuus 1.
Markkinointi verkossa / Sosiaalinen media
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Henkilöstöasioiden hoitaminen ja
työlainsääntö
Myynnin suunnittelu ja tehostaminen
DISC myyntityön näkökulmasta
Talous ja kannattavuus 2.
Kehity myyjänä, kehitä myyjiäsi
Yrityspeli – haasteiden ratkomista
pelin avulla
Tutkinnon suorittamisen ryhmäohjaus

09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
11 / 2019
12 / 2019

Tunnistat omat heikkoudet ja vahvuudet. Opit johtamaan
itseäsi, alaisiasi ja asiakkaita.

KOULUTTAJAT
Kouluttajat ovat erittäin kokeneita oman alansa ammattilaisia, jotka
tekevät työkseen sitä mitä kouluttavat. Useimmat ovat myös yrittäjiä.
Ohjelmaan on suunniteltu alustavasti seuraavia kouluttajia:
Janne Annunen

KTM, johtamisvalmentaja, yrittäjä, Educo
Valmennustalo Oy:n toimitusjohtaja

Susanna Jokela

Tradenomi, näyttötutkintomestari, yrittäjä,
markkinointi, esimiestaidot, johtaminen ja
yritystoiminnan kehittäminen

Tarja Lindholm

DI, yritysvalmentaja, yrittäjä, asiantuntijuus
prosessien kehittäminen, talous ja kannattavuus

Pia Gran

MAT, sertifioitu valmentaja, yrittäjä, markkinointi,
brändin rakentaminen, tuotteistaminen.

Lars Fredriksson

Yritysvalmentaja, asiantuntijuus DiSC®, myyntityö,
markkinointi, esimiestyö -ja johtamien

Lena Halen

KTM, pedagogi, yrittäjä, verkko -ja
sisältömarkkinointi

Mertzi Bergman

FM, Coach, ratkaisukeskeinen työnohjaus,
muutosvalmennus, yrityspeli

Jyrki Mannelin

DI, OTM, yritysvalmentaja, yrittäjä, talouden
johtaminen, yritysjuridiikka, GDPR tietosuojauudistus

KOULUTUKSEN HYÖTYJÄ
•
•
•
•
•

•

•

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Jätä tietosi tästä linkistä: www.educo.fi/espoo2018
ja olemme sinuun yhteydessä koulutukseen hakeutumista.

Verkostoidut eri alojen yrittäjien kanssa.
Saat huippukouluttajat käyttöösi.
Mentori sparraa koulutuksen kuluessa.
Saat työkaluja yritystoiminnan kehittämiseen,
johtamiseen, henkilön palkkaamiseen ja esimiestyöhön.
Tunnistat omat vahvuudet ja heikkoudet DISC analyysin
avulla. Hyödynnät sitä yrittämisessä, johtamisessa,
myyntityössä ja kaikessa vuorovaikutuksessa.
Teet koulutuksen aikana yrityksellesi konkreettisen
kehittämissuunnitelman.
Suoritat arvostetun Yrittäjän ammattitutkinnon oman
yrityksesi kautta

