Juhtimislabor "Kuidas olla tõhus juht"
22.11.2017
Radisson Blu Hotel Olümpia
Räägime, kuidas juhtida kõige paremal tasemel ja olla selline juht, keda just sinu meeskond vajab!
Seekordses Juhtimislaboris leiame vastused järgmistele küsimustele:
Kuidas õppida oma meeskonnaliikmeid ja nende tugevusi paremini tundma, selleks et anda neile
rohkem iseseisvust ja vastutust?
Kuidas oma inimesi rohkem usaldada ja paremini ülesandeid delegeerida?
Kuidas anda kvaliteetset tagasisidet, mis pole vaid formaalsus?
Kuidas motiveerida töötajaid nii, et nad ise tahaksid rohkem panustada ja väärtust luua?
Miks on oluline leida endast targemaid töötajaid ja kuidas neid hoida?
Juhtimislabor "Kuidas olla tõhus juht" on inspireeritud Mark Horstmani bestsellerist "Tõhus juht". Raamat ilmub eestikeelsena 20. oktoobril.
Millest räägib raamat?
Esmalt saab lugeja teada, milline tõhus juhtimine õieti peaks olema. Kas juhite kõige paremal tasemel? Kas meelitate ligi ja hoiate kinni
kõige paremaid talente, ilma et nad läbi põletaksite? Seejärel süvenetakse, millised on neli kriitilist käitumismalli, mis teevad inimesest hea
juhi, ja õpitakse, kuidas oma käitumist niimoodi kohandada, et olla selline juht, keda meeskond vajab. Raamat õpetab kasutama nelja
põhilist tööriista, mis peaksid olema igal juhil alati käepärast.
Enamik juhtimisraamatuid on kirjutatud pigem suurte firmade kõrgema tasandi juhtidele, kuid see on nimelt suunatud iga tasandi juhtidele
– selles antakse kätte juhi käitumise kondikava, mida saab kujundada iga meeskonna vajadustele vastavaks.
Tõhus juht tunneb niihästi oma tööd kui ka inimesi. Võti on selles, kuidas need oskused oma meeskonna arendamiseks ühte sulatada. Nii
saavad tulemused üha paremaks.

PROGRAMM
22. november
10:30 - 11:00

Registreerimine ja hommikukohv

11:00 - 11:15

Avasõnad
Liina Leiten Päevajuht

11:15 - 12:00

Tõhus juht näeb asju teistmoodi. Aga mismoodi siis?!
Kaido Pajumaa Juhtide ja meeskondade koolitaja
Töötaja madalas pühendumises mängib tavaliselt olulist rolli ebatõhus juht. Koolitaja Kaido Pajumaa aitab
ületada barjäärid töötajate juhtimisel ja motiveerimisel ning saada sul töötaja motivaatoriks #1.

12:00 - 12:40

Kaugelähedane kolleeg
Tõnu Lehtsaar Suhtlemispsühholoog ja Tartu Ülikooli professor

Koostöö inimestega muudab meid paratamatult lähedasemateks. Teiste abil ja teiste kaudu õpime
iseennastki paremini tundma. Paratamatult tekib küsimus, kui palju kolleegid võiksid või peaksid ennast
üksteisele avama. Kui palju üldse peaks juht oma kaastöölisi tundma? Esitan mõisteid ja mõtteid, mille abi
iga kuulaja saab nendele küsimustele leida enda jaoks sobiv vastus.

12:40 - 13:20

Juhi ja töötaja vestluste aastaring
Ruti Einpalu Juhtide coach ja juhtimiskoolitaja
Millal on õige aeg tagasisidevestluseks? Aga arenguvestluseks? Milline peaks olema juhi ja töötaja vaheliste
vestluste aastaring? Koolitaja Ruti Einpalu räägib sellest, mis muudab vestlused mittetõhusaks ja pelgalt
formaalsuseks, ning jagab praktilisi nõuandeid, kuidas pidada vestlusi, mis oleksid päriselt tõhusad ja
omaksid pikaajalist positiivset mõju töötaja tulemuslikkusele ja pühendumisele.

13:20 - 14:20

LÕUNA

14:20 - 15:00

Kuidas delegeerimine juhti aitab?
Kristjan Hiiemaa Erply asutaja ja juht
Kristjan Hiiemaa jagab Erply näitel kogemusi, kuidas on delegeerimine ja töötatajate usaldamine nende edule
kaasa aidanud. Kristjan räägib, miks on delegeerimine vajalik; kuidas ära tunda, mida delegeerida tasub;
kuidas delegeerimisega algust teha ja inimesi rohkem usaldada.

15:00 - 15:40

Kuidas valida ja hoida õigeid inimesi enda ümber?
Anne Samlik Estraveli juht
Estraveli töötajate keskmine tööstaaž on 11 aastat. Ettevõtte juht Anne Samlik jagab nõuandeid, miks on
oluline leida endast targemaid inimesi, mis on nende põhimõtted inimeste värbamisel ja kuidas oma häid
töötajaid hoitakse.

15:40 - 15:50

Päeva kokkuvõte

LISAINFO
AEG JA KOHT:
22. november 2017, Tallinn, Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33)

HIND:
I soodushind: 229€+km, kehtib kuni 06.10.2017
II soodushind: 249€+km, kehtib 07.10-10.11.2017
Täishind: 299€+km, kehtib alates 11.11.2017
ROHKEM INFOT:
Telefonil 518 4004 või kirja teel liina.leiten@aripaev.ee.

