KOULUTTAUDU
TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI
Inforin, Johtamistaidon opiston, Fintran ja MIF Tutkintojen
koulutukset ja valmennukset tukevat menestystäsi

KOULUTTAUDU TULEVAISUUDEN
OSAAJAKSI
Koulutussisällöt, -menetelmät ja -teknologiat liiketoiminnan
kehittämisen ajureina. Tutustu tarjontaamme!

Kouluttautuminen rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tämä
on totta yksilöiden, yritysten, yhteisöjen sekä yhteiskuntien näkökulmasta. Suomessa koulutukseen on uskottu ja
satsattu pitkään. Digitalisoituvassa työelämässä oppimisen
merkitys korostuu entisestään. Tarve oman osaamisen ja
ajattelun kehittämiselle on jatkuva.
Management Institute of Finland MIF Oy ja sen koulutusbrändit Infor, Johtamistaidon opisto JTO, Fintra ja
MIF Tutkinnot ovat osa Soprano-konsernia, jonka elämäntehtävänä on työelämässä olevien ammattilaisten elinikäisen oppimisen vahvistaminen.

KOULUTAMME YKSILÖITÄ JA VALMENNAMME
ORGANISAATIOITA
Avoimissa koulutusohjelmissamme syvennetään
työelämässä jo hankittua osaamista
• esihenkilötyön
• asiantuntijatyön
• henkilöstötyön
• johtamisen
• kansainvälisen liiketoiminnan ja
• viestinnän kehittämisessä.
Avoimet koulutuskokonaisuudet vaihtelevat kahden
tunnin verkkovalmennuksista yli vuoden kestäviin
koulutusohjelmiin ja tutkintoihin.
Laaja kouluttajaverkostomme mahdollistaa avoimen
koulutustarjontamme ohella monipuoliset räätälöidyt
valmennukset mm. johtoryhmille ja asiantuntijoille.
Erityisen suosittuja ovat olleet viestinnän ja vaikuttamisen
sekä median kohtaamiseen liittyvät valmennukset. Myös
esihenkilöille ja asiantuntijoille räätälöidyt valmennukset ja
360-arvioinnit on koettu tärkeiksi työyhteisöjä kehittäviksi
työkaluiksi.

JOHTAMISEN JA ESIHENKILÖTYÖN AVOIMET
KOULUTUKSET
• Paikkariippumaton johtaminen*
• Tavoitteiden määrittely ja suorituksen tukeminen*
• Valmentava lähestymistapa etä- ja
monipaikkajohtamisessa*
• Lähijohtajan oma hyvinvointi ja työyhteisön hyvinvoinnin
tukeminen
• Haastavat tilanteet johtamistyössä*
• ETK – esimiestaidot käyttöön
• Yritystalous tutuksi – käytännönläheinen talouskoulutus*
• Kestävä johtaminen – etiikka ja yritysvastuu esimiehen
työssä*
• Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutusohjelma
• Johtamisen täydennyskoulutus työnohjaajille

ASIANTUNTIJATYÖN AVOIMET KOULUTUKSET
• Itseohjautuvuus ja oman työn johtaminen hybridityössä*
• Vaikuttamisen taidot työssä*
• Asiantuntijan muutosjoustavuus ja resilienssi*
• Opi palautumisen tekniikat
• Fasilitoivat menetelmät etä- ja monipaikkatyössä*
• Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille
• Työntutkimus- ja mittaustutkinto
• Joutuisuuskoulutus
• Työturvallisuuskorttikouluttajien täydennyskoulutus

HENKILÖSTÖTYÖN AVOIMET KOULUTUKSET
• HRD – Henkilöstönkehittäjän tutkinto-ohjelma
• HR Business Partner –koulutusohjelma
• Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Oikeat keinot johtamisen ja esihenkilötyön
tehostamiseen, itsensä kehittämiseen ja
yrityksen kasvun lähteiden tunnistamiseen.

Lisätiedot:
Tauno Taajamaa, p. 040 074 2789, tauno.taajamaa@mif.fi
Marja-Riitta Jarva, p. 050 501 2605, marja-riitta.jarva@mif.fi

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN AVOIMET
KOULUTUKSET
• Export Operations in a Nutshell! – Viennin operaatiot
kauppasopimuksissa*
• Hankintakoulutus uudelle hankintapäällikölle*
• Kannattava maksuliikenne vientikaupassa*
• Kansainväliset hankintasopimukset*
• Managing Distribution Channels*
• Managing Global Key Accounts*
• Tools for Solution Selling*
• Viennin käytännöt – Export in Practice*

Turvaa järkevillä vienti-/tuontiprosesseilla,
ratkaisuja strategiseen kehittämiseen ja käytännön asioiden nopeaan omaksumiseen.

Katso seuraavat toteutusajankohdat ja koulutussisällöt

VIESTINNÄN AVOIMET KOULUTUKSET
• Kasvata vaikutusvaltaasi*
• Kukoista kirjoittajana! Työelämän tekstien kirjoituskoulutus*
• Talousviestintä – sudenkuopat ja parhaat käytännöt
• Tiedon visualisointi – tehosta viestiä infografiikan keinoin*
• Tunneälykäs viestintä*
• Uuden ajan esiintymistaidot*
• Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma DIKO
• Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma VIA
• Viestintäpäällikön koulutusohjelma VPK
• Viestintäjohtajan kehittymisohjelma VPK Executive

Viestintä on avain tulokselliseen toimintaan.
Aina voit kehittyä vaikuttavammaksi viestijäksi – valmennuksessa onnistut varmemmin!
* koulutus voidaan järjestää myös englanniksi.

mif.fi

OPH:N VIRALLISET TUTKINNOT
• Liiketoiminnan ammattitutkinto
• Lähiesimiestyön ammattitutkinto
• Yrittäjyyden ammattitutkinto
• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
• Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
• Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tutkintoja ja tutkintokoulutuksia opiskelijan
elinikäiseen kehittymiseen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen.

MIF –Tekijöiden Tekijät
mif.fi
Kun osallistut Inforin, Johtamistaidon opisto JTO:n, Fintran tai
MIF Tutkintojen, koulutukseen, pääset kouluttautumaan tulevaisuuden
osaajaksi ennen muita. Mifiläisenä saat aina maan parhaat kouluttajat
sekä rautaisen valmennusosaamisen tukemaan menestystäsi.
Syvennä työelämässä jo hankittua osaamista
• johtamisen ja esihenkilötyön
• asiantuntijatyön
• henkilöstötyön
• kansainvälisen liiketoiminnan ja
• viestinnän kehittämisessä.

Ota yhteyttä,
kerromme mielellämme lisää!
mif.fi | info@mif.fi
MIF pidättää oikeuden muutoksiin.

