REDU Edu Oy

100% musta

80% musta

50% musta

30% musta

20% musta

valkoinen

Työelämän kumppani

5 mm leveä

10 mm leveä

METSÄNTUNTIJA
METSÄKONEYRITYKSEN KEHITTÄMISVALMENNUS

”Metsäntuntija -valmennus tarjoaa kustannustehokkaasti
toimintamalleja ja työvälineitä metsäkoneyrityksen rekrytointiin,
perehdytykseen ja käytännön henkilöstöjohtamiseen.”

Alkajasta tehokkaaksi tekijäksi –
miten perehdytän uuden työtekijän
sujuvammin tuottavalle tasolle ?

Mitkä asiat vaikuttavat
henkilöstövaihdoksiin
ja työhyvinvointiin?
Yrityksen talouden
seuraaminen – mitä
tunnusluvut kertovat?

10

tehokasta
valmennuspäivää!

Hinta yritykselle:

1 185 €
+alv

Ei luentojumppaa!
Puheenvuoroja ja
kokemuksia yritysten
toimivista käytännöistä!

redu.fi/metsantuntija

“Maksimoi tuottavuus,
minimoi henkilöstön
vaihtuvuus.”

Metsäntuntija
-valmennus

• Rekrytointi
• Perehdytys
• Johtaminen
Moni vaihtaa alaa heikon
johtamisen / perehdytyksen puutteen
vuoksi vuoden sisällä työn aloituksesta.

Aika (1 vuosi)

-valmennuksella
motivoituneempia
työntekijöitä ja
työ tuottavaksi
nopeammin!

Tuottavan työn taso: 8 m3 /h, tulos 25€ / työvuoro
Ammattitaidon kehittyminen

Metsäntuntija

Esimerkki – koneellinen hakkuu, harvennus

Uusi työntekijä

Metsäntuntija – metsäkoneyrityksen
kehittämisvalmennus koostuu seuraavista aiheista:
JOHTAMISVALMENNUS

TALOUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖSTÖPROSESSIT

AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen tavoitteet
Oman minän johtaminen
Oman jaksamisen havainnointi
Mitä on nykyaikainen esimiestyö?
Työaikalaki ja työsuhdeasiat

•
•
•
•

Kuinka onnistua rekrytoinneissa?
Miksi työhön perehdyttäminen on tärkeää?
Mistä työhyvinvointi koostuu?
Mitkä asiat palkitsevat työntekijää?

•
•
•
•

Oman tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen
Talouden termit
Mitä tunnusluvut kertovat?
Talouden seuraaminen

Mitä osaamista tarvitsemme?
Osaajaprofiilit ja analyysit, ketä me olemme?
C&Q -osaamiskartoitus yritykselle
Henkilöstön koulutus- ja rekrytointisuunnitelma

Lähde mukaan valmennukseemme!

– rutkasti lisää pitoa ja tehoa yritystoimintaan alle moton renkaan hinnalla.
YHTEENSÄ 10 VALMENNNUSPÄIVÄÄ (5 + 5 PV, VALMENNUS TOTEUTETAAN VUODEN AIKANA)

• Metsäkoneyritysten yhteisvalmennus (5 päivää)
• Yrityskohtainen valmennus (5 päivää) joustavasti valittuina ajankohtina:
Tulemme sinun luoksesi/yritykseesi
• Yrityskohtaiseen valmennukseen voit ottaa mukaan kirjanpitäjän,
puolison, työnjohtajan tai työntekijän
• Valmennus toteutetaan yhteishankintana ELY-keskuksen kanssa
ja yritykselle jäävä osuus kokonaishinnasta on 30-50 %.

Hinta
yritykselle:

1 185 €

+ alv

Ilmoittautumiset ja lisätiedot :
Maria Kianen
HRD-asiantuntija
p. 040 668 8396

Kari Rekilä
Toimitusjohtaja
p. 0400 374 668

(yrityskohtainen osuus yrityskoon mukaisesti)

Valmennusajankohdat
löydät osoitteesta:

redu.fi/metsantuntija

REDU Edu Oy
5 mm leveä

