Koulutukset
Kevät 2018
Esimiehen määräaikaishuolto
Osaamisen johtamisella Työsuhdeasiat
tuloskasvua!
hallintaan!
OSA 1

Uusi tietosuoja-asetus
HR:n näkökulmasta

HHJ- ja
HHJ Puheenjohtaja
HHJ-kurssi 14.3.-5.4.2018
HHJ-Puheenjohtajakurssi Kuopiossa
12.-13.6.2018

OSA 2

Ilmoittautumiset huippusuosituille
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)
-kursseille on nyt avattu!
Varaa paikkasi, ne täyttyvät nopeaan.
Kesäkuussa järjestetään pyynnöstä
myös erinomaiset palautteet saanut

HHJ Puheenjohtaja -kurssi.

Jäsenille 1450 €, ei-jäsenille 2100 €

Osaamisen hyödyntäminen on
yrityksen tärkein tuloksen tekemisen
elementti ja osaamisen johtaminen
kuuluu HR:n lisäksi jokaisen
esimiehen tehtäviin.
Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja
päivittäiseen osaamisen johtamiseen
työyhteisössäsi.
Kouluttaja Arja Soramäki on osaamisen johtamisen ammattilainen, jolla
on kolmenkymmenen vuoden kokemus esimiestyöstä ja hän on myös
väitellyt aiheesta vuonna 2005.

Päivän aikana käydään läpi työlainsäädännön vaatimukset runsain
esimerkein ja oikeustapauksin
höystettynä ja keskittyen niihin
asioihin, mihin esimiehet useimmiten
apua tarvitsevat.
Koulutuksen tarkoituksena on auttaa
esimiestä selviytymään työsuhteen
eri vaiheisiin liittyvistä arjen
haasteista.
Kouluttajana toimii kokenut lakimies
Kirsi Parnila, jolla on 20 vuoden
kokemus työsuhdeasioiden
hoitamisesta.

Tervetuloa käytännönläheiseen
ajankohtaiskoulutukseen EU:n
uudesta tietosuoja-asetuksesta!
Uusien säännösten tullessa voimaan
Suomessa olemassa oleva henkilötietolaki kumotaan.
Kauppakamareiden kysytty koulutus
järjestetään nyt myös Kuopiossa.
Koulutus on suunnattu erityisesti
yritysten ja organisaatioiden HR:lle,
henkilöstövastaaville ja esimiehille.
Kouluttajana toimii asianajaja, vt
Mikko Jalkanen, Asianajotoimisto
Lukander & Ruohola HTO.

21.2.2018, klo 8.45 - 16.00
Kuopio

13.3.2018, klo 8.45 - 16.00
Kuopio

1.2.2018, klo 8.45 - 11.30
Kuopio, Hotelli Scandic, Satamakatu 1

Excel
tehokäyttöön

Kansainvälisen
kaupan ALV

Kansainvälisen työsken- Projektiosaajan
telyn verotus
ajokortti

Nosta Excel-osaamisesi uudelle
tasolle! Tutustu uusiin ominaisuuksiin
ja opi käyttämään Exceliä monipuolisena raportointityökaluna.

Kansainvälisen kaupan ALV-koulutus
keskittyy B-to-B viennin arvonlisäverotuksen käytännön tilanteisiin.
Painopisteenä kauppasopimukset.

Koulutuksessa käydään laajasti läpi
kansainvälisen työskentelyn verotukseen, sosiaaliturvaan ja työlupiin
liittyviä asioita.

Koulutuspäivä on erittäin tehokas
projektinhallinnan peruskoulutus,
joka tarjoaa valmiuksia ja työkaluja
projektihallintaan.

30.1.2018, klo 8.45 - 16.00
Technopolis Tuuma, Microkatu 1, Kuopio

14.2.2018, klo 8.30 - 16.00
Kuopiossa

1.3.2018, klo 8.45 - 16.00
Kuopiossa

24.4.2018, klo 8.45 - 16.00
Kuopiossa

Myynnin kannattavuus
ja hinnoittelulaskelmat

Organisaation tuloskunnon kehittäminen

Palkanlaskijan
päivä

Raportoi ja analysoi
Microsoft Power BI:llä

Paranna myynnin ohjausta ja
seurantaa sekä tuota luotettavaa
katelaskennan tietoa myynti- ja
hinnoittelupäätösten tueksi.

Suositun kouluttajan KTT Toivo
Kosken johdolla paneudutaan
organisaation tuloskunnon
tärkeimpiin tekijöihin.

Päivässä perehdytään työaikalain
kokonaisuudistukseen, poissaoloihin
ja henkilötietojen käsittelyyn, sekä
vuosiloma-, laki- ja palkka-asioihin.

UUTTA!
Opi Microsoft Power BI -raportoinnin
mahdollisuudet ja raporttien toteuttaminen ja jakaminen.

8.5.2018 klo 8.45 - 16.00
Kuopiossa

9.5.2018 klo 8.45 - 12.30
Kuopiossa

16.5.2018 klo 8.45 - 16.00
Kuopiossa

22.5.2018 klo 8.45 - 16.00
Kuopiossa

Koulutushinnat:
Kokopäivä:
- jäsenet 330 €
- ei-jäsenet 430 €
Puolipäivä:
- jäsenet 260 €
- ei-jäsenet 360 €
Hintoihin lisätään 24% ALV

ILMOITTAUDU MUKAAN WWW.KUOPIOCHAMBER.FI

