PRO MANAGEMENT
CAMP

Campin esimiesvalmennusten klassikko

PRO MANAGEMENT CAMP

Campin klassikko jo vuodesta 2002
Campin tunnetuin ja arvostetuin johdon/esimiesten avoin valmennusohjelma on
rakennettu viidentoista vuoden aikana vuorovaikutuksen kehittämisen ympärille.
Sen on suorittanut yli 150 tyytyväistä johtamisen kanssa painivaa johtajaa,
esimiestä, projektipäällikköä ja yrittäjää.
IRTIOTTO ARJESTA JA RYHMÄN TUKEA OPPIMISEEN
Camp Consultingin järjestämä Pro Management Camp kokoaa yhteen erilaisten yritysten johtajia. Kahden päivän
koulutus antaa osallistujille paitsi tietoa itsestä myös uusia oivalluksia.

AJATTELEMISEN AIHETTA JA TYÖKALUJA
Ensimmäistä kertaa DISC-profiileihin tutustunut Jussi Eriksson Sata-Seristä oli tyytyväinen kokemaansa.
– Ollaan saatu paljon ajattelemisen aihetta ja hyviä työkaluja arkeen. Kunhan ei vaan heti läväytä koko pakkia
kerralla, Eriksson naurahtaa.
Saku Tuominen osallistui Campin avoimeen JR Johtoryhmävalmennukseen Aslemetalsin kanssa jo vuonna 2014. Nyt
hän oli sparraamassa henkilökohtaisia johtamistaitoja ja huomasi ainakin sen, että itse olisi voinut saada nopeammin
asioita johtamisessa eteenpäin, kun olisi ottanut erilaisuuden paremmin huomioon.
– Tuntuu, että nyt osaan paremmin ymmärtää sitä, miksi ajattelen joistakin ihmisistä niin kuin ajattelen, pohdiskeli
Antti Koivuniemi Mietoisten Säästöpankista.
Ryhmä kiitti myös leirimäistä opiskelutapaa. Vetäytyminen rauhalliseen Helmirantaan antoi jokaiselle aikaa paneutua
itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen.
– Liian usein arki on kiireistä, eikä ole aikaa pysähtyä miettimään miten asioita voisi ajatella eri lailla, sanoi Maija
Männistö Marva Mediasta.

I PÄIVÄ: JOHTAMISEN PSYKOLOGIA

Hinta 1495€ + alv 24%

•

Esimiestyön tämän päivän haasteet

Hintaan sisältyy:

•

Tunnista itsesi johtajana

•

2 päivän korkeatasoinen valmennus

•

Omien vahvuuksien analysointi

•

Everything DISC Work of Leaders -johtajuusprofiili

•

Tunneäly ja vuorovaikutustaidot

•

Henkilö- ja yrityskohtaiset esimiestyön harjoitteet

•

Kahdenkeskisen johtamistyön kehittäminen

•

Iltaohjelma

•

Arvostuksen tunteen merkitys

•

Henkilökohtaisen esimiestyön
kehittämissuunnitelman varmentaminen

II PÄIVÄ: VOITTAJAKULTTUURIN
RAKENTAMINEN
•

Miten rakennetaan voittajakulttuuri

Hintoihin sisältyvät etukäteen tehtävä taustakartoitus, Everything

•

Käytännön vastauksia henkilöstön johtamisen
haasteisiin

DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofilointi, laaja koulutusmateriaali,

•

Erilaisten henkilöiden kohtaaminen ja ohjaaminen

•

Tavoitteet käytäntöön ja palautteen lisääminen

•

Luovuuden ja rohkeuden kehittäminen

työkirjat toimintasuunnitelmiin ja työstöihin sekä yrityskohtainen jalkauttaminen, sparraus ja varmistus ohjelman jälkeen. Internaattikulut
laskutetaan erikseen, n. 395 €/osallistuja, jotka sisältävät erinomaiset
puitteet, majoituksen, syömiset ja sopivat juomiset unohtamatta
iltaohjelmaa. Hintoihin lisätään alv 24%

”
”Vuoden valm

entaja 2015”

Jokainen yrityksessä oleva ongelma on johtamisongelma: “Johtajana olet joko aiheuttanut
tai sallinut sen” on kuultu sadoissa esimiesten
valmennustilaisuuksissa Viitasen Tepon suusta.

”

Ota Camp luotsiksesi
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