Johtajan
seuraava
askel
Onko sinulla tunne, että on tullut hetki ottaa
seuraava askel?
Haluaisitko vastauksen johonkin seuraavista
kysymyksistä:
Miten pääsen johtamistavoitteeseeni? Miten
toteutan muutoksen? Miten otan haltuun uuden
haastavamman roolin? Mikä minusta tulee isona?

Johtajan
seuraava
askel yksilövalmennus

Miksi:
• Mukavuusalueelle on helppo hautautua. Nimestään huolimatta,
nykytilanne voi olla todellinen epämukavuusalueesi ja aito
mukavuusalueesi olla siellä, mikä nyt näyttää saavuttamattomalta
tai pelottavalta.
• Kun ymmärrät merkityksesi: ”Kuka olen, minne olen menossa ja
miten pääsen sinne?” olet paitsi tehokkaampi ja tuottavampi,
myös onnellisempi kuin paikalleen pysähtyneenä tai ajelehtiessasi
määränpäättömästi.

Kun oma henkilökohtainen suuntasi on selvillä, on tärkeää, että
erotut ja osaat kertoa muille, miksi juuri sinun visiosi on seuraamisen
arvoinen.
• Oman ”asiakasviestin” kirkastaminen.
• Miten kommunikoin esimiehilleni, kollegoilleni ja alaisilleni.
• Miten tuon osaamiseni esiin ja vakuutan kuulijat ja lukijat arjen
puheessani, esiintymistilanteissa, CV:ssäni, työhakemuksissani ja
erilaisissa myyntitilanteissa.
• Mitä kanavia käyttäen saavutan nopeimmin tavoitteeni?

Hyödyt sinulle:

Miksi ottaa seuraava askel juuri nyt?

• Saat luottamuksellisen reflektointipinnan ajatuksillesi, jota et
välttämättä löydä omasta organisaatiostasi tai kaveripiiristäsi.

Tiedän omasta kokemuksesta, että etenkin isoa muutosta on
helpompaa siirtää, kuin ryhtyä toimeen. Tiedän kokemuksesta myös
sen, että mikään ei muutu itsestään ja tyytymättömyys harvoin
katoaa ellei asialle tee jotain. Voit tukahduttaa halusi muuttaa elämäsi
tai tehdä selkeän päätöksen, että kirkastat tavoitteesi, siirryt
eteenpäin ja toteutat unelmasi.

• Opit ymmärtämään paremmin omia motivaatiotekijöitäsi ja
ymmärtämään millaisista tehtävistä ja työstä saat energiaa.
• Fokusoit ja priorisoit tekemisesi tehokkaammin haluamasi
tavoitteen saavuttamiseksi.
• Usein muutos vaatii rohkeutta, punnitsemista ja pallotteluseinää.
Saat kokeneen sparraajan tukemaan itseäsi muutosprosessin läpi.

Mitä:
Parhaan tuloksen saat 10 kerran valmennuspaketilla.
Valmennustapaaminen kestää 1 ½ tuntia kerrallaan ja tapaamiset
ovat tilanteestasi riippuen joko 2 tai 4 viikon välein.
Johtajan seuraava askel – on projekti, joka yhdistää suunnitelman,
toimet ja tekemisen haluamasi tavoitteen saavuttamiseksi.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?
Valmennukseen tulee usein haastavassa johtamistilanteessa,
muutostilanteessa tai murrosvaiheessa oleva esimies tai johtaja.
Paikkansa valmennuksella on silloin, kun olet vaihtamassa tai haluat
vaihtaa työtehtävää tai roolia sekä outplacement –tilanteissa.

Kuka?
Miisa Helenius, Pointvenue, erilaistaja, visuaalisen tarinankerronnan valmentaja.

Määränpään saavuttaminen vaatii yleensä:

Miisa auttaa asiakkaitaan tunnistamaan missä he ovat erilaisia ja parempia kuin
muut, kertomaan mukaansatempaavan tarinan ja jakamaan sen juuri oikeissa
kanavissa, juuri oikeaan aikaan.
Miisa on toiminut aiemmin mm. Fujitsun
kauppa ja elintarviketeollisuus yksikön
kehitysjohtajana ja Capgeminillä Business
Information Management ja All Channel
Experience tarjoamista vastaavana johtajana.

• Oman ydintarkoituksen ja arvojen pohtimista – Kuka minä olen?
• Oman johtamisvision ja tavoitteiden tunnistamista.

Lue lisää:

Ymmärrät, miten siirtyä tilasta "unelma" tilaan "toteutettu"
määrittelemällä, mitä haluat saavuttaa ja kääntämällä aikomukset ja
tavoitteet hyvin suunnitelluiksi tiekartaksi, jonka avulla pystyt
suunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa.

• Omien motivaatiotekijöiden tunnistamista: Mikä saa minut
tikittämään? Millaisessa työssä minä olen innostunut?
Minkälaisessa tehtävässä tulen onnistumaan? Minkälainen
tekeminen saa minut iloiseksi ja onnelliseksi?
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Ota yhteyttä:
050-3725411,
miisa @ pointvenue.com

2

