Tulokselliset Coaching – taidot
MB Elämäntaidon Valmentaja® koulutusohjelma

Pätevä ja innostava täydennyskoulutus:
 kestävä työhyvinvointi
 tehokas vuorovaikutus
 viisas ajanhallinta
 aito jaksaminen
 menestyksekäs itsensä & toisten johtaminen

Tehokkaiden valmennustaitojen, viisaan elämän ja toimivien
ihmissuhteiden intensiivikoulutus alkaa maaliskuussa 2016.
Nyt, jos koskaan on oikea hetki panostaa omaan uraasi ja
tulevaisuuteesi alansa johtavassa valmennustaitojen ammatillisessa
koulutuksessa. Koulutuksesta on käänteentekevää hyötyä myös
omassa yksityiselämässä. Opit monipuolisesti toimivat ja eri
tilanteissa toimivat vuorovaikutustaidot.
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Tämä koulutus sopii erityisesti, jos olet:
yritysten avainhenkilö, yrittäjä, esimies
HR- ammattilainen ja tiimivetäjä
työntekijä yrityksessä tai työyhteisössä ja tekemisissä ihmisten kanssa
kouluttaja ja konsultti
urheiluvalmentaja ja personal trainer
ravintoneuvoja, hyvinvointivalmentaja
terapeutti, terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilainen
opetustyötä ja asiakaspalvelua tekevä
toisten auttamisesta nauttiva yksilö
myyntityössään hiottuja vuorovaikutustaitoja tarvitseva

Tee viisas päätös ja lähde elämäsi hyödyllisimmälle
ihmissuhdetaitojen kurssille.
Täytä hakemus ja olemme sinuun yhteydessä tai soita meille.
Kerromme mielellämme lisää!
http://www.namaste.fi/fi/valmennusakatemia/koulutukseen-hakeminen

Koulutuksemme on kansainvälisesti arvostetun valmennusjärjestön ICF:n
akkreditoima, ammatillinen Coaching -taitojen koulutusohjelma.
Se sopii myös loistavasti yksityishenkilöille elämäntaitoja lisääväksi kurssiksi.
Kurssin aikana voit suorittaa MB Elämäntaidon valmentaja – ammatillisen diplomin
tai osallistua mukaan ihan oman itsesi kehittämisen ilosta!

Lue opiskelijoiden suosituksia esitteen lopussa.
Tuloksellisten Coaching–taitojen koulutus on sekä pätevä ammatillinen
uudelleen- ja täydennyskoulutus että hieno henkilökohtaisesti rikastuttava
kokemus. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen antaa vankat
ammatilliset
valmiudet
toimia
valmentajana
yksityishenkilöille,
pienryhmille ja työtiimeille sekä yrityksille ja yritysten avainhenkilöille.
Valmennustaitojen ammatillinen koulutus sopii loistavasti kenelle tahansa,
joka työssään kohtaa muita ihmisiä.
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Pääkouluttaja: Sari Hämäläinen
MB Master Coach®
EIF Enneagrammiohjaaja®
Sari on toiminut Elämäntaidon
Valmennusakatemian kouluttajana jo
useamman vuoden.
Sari Hämäläisen koulutustyyli on
lämminhenkinen, pätevä ja innostava.
Sari vastaa mielellään lisäkysymyksiisi.
Tiedustelut: 040-567 2363
sari.hamalainen@namaste.fi

Koulutuksen hinta: yksityishenkilöille 3200 eur (sis. alv 24%), yrityksille 3200 eur + alv 24%.
Koulutus on mahdollista maksaa erissä, löydämme aina sopivan maksuvaihtoehdon sinulle.
Mukaan mahtuu vain 18 opiskelijaa, joten toimi nopeasti ja varaa paikkasi tässä upeassa
koulutuskokonaisuudessa.
Elämäntaidon Valmennusakatemia / Coaching Academy of Finland on Suomessa alansa uranuurtaja ja
kehittäjä. Koulutuksissamme hyödynnämme mm. viimeisintä positiivisen psykologian tietoa, aivotutkimuksia
sekä vuorovaikutuksen syvällisiä lainalaisuuksia. Toimitusjohtajana toimii Marika Borg.

Koulutuksen päivämäärät, arkisin klo 10-17:
I.

MAALISKUU

Ke 9.3. – Pe 11.3. (aloitusjakso 3 pv)

II.

HUHTIKUU

To 7.4. – Pe 8.4.

III.

TOUKOKUU

To 12.5. - Pe 13.5.

IV.

KESÄKUU

To 9.6. – Pe 10.6.

V.

ELOKUU

To 18.8. – Pe 19.8.

VI.

SYYSKUU

To 15.9. – Pe 16.9.

VII.

LOKAKUU

To 27.10. – 29.10. (päätösjakso 3 pv)
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Koulutuspaikka: Järvenpää-talo, Aino kabinetti, Hallintokatu 4,
04400 Järvenpää
Järvenpäähän on helppo tulla niin pääkaupunkiseudulta kuin muualtakin Suomesta. Järvenpää-talo
on aivan rautatieaseman vieressä.

Lue suosituksia koulutuksestamme:
”Olen kiitollinen, että lähdin koulutukseen. Olen saanut apua esimiestaitoihini ja olen oppinut
kuuntelemaan työntekijöitäni. Tämä on tehnyt työstäni vieläkin mielenkiintoisempaa. Nyt pystyn
keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, eikä minulla ole "miljoonaa" asiaa kesken, olen paljon
tehokkaampi ja selkeämpi myös itselleni. Sari on erittäin innostava ja ammattitaitoinen kouluttaja.
Hän jakaa ympärilleen myönteisyyttä ja yhteishenki ryhmässämme on mieletön.
Suosittelen tätä upeaa koulutusta kaikille, jotka haluavat aidosti hyvää muutosta elämäänsä.”
Sanna Saarinen, kauppias, Joutjärvi
”Hakeuduin koulutukseen, koska halusin jotain uutta elämääni. Olin perin kyllästynyt työhöni ja
elämääni yleensä. En olisi kuuna päivänä uskonut, miten paljon paremmaksi valmennuskoulutus
muutti elämäni.
Vuosi antoi hurjasti ymmärrystä ja hyväksyntää itseä ja toisia kohtaan.
Opin päästämään turhasta irti.
Ja uskomatonta, tänään rakastan työtäni! Valmennuskoulutuksen kautta sain siihen uusia
ulottuvuuksia. Autokouluni oppilasmäärä kasvaa ja työntekijät viihtyvät. Olen niin kiitollinen tästä
koulutuksesta.
Sari on lämmin, iloinen, empaattinen, valoisa, erittäin ammattitaitoinen kouluttaja. Sari innostaa,
kannustaa ja motivoi ja valmentajana hän on myös huippuhyvä!
Maarit Lintukorpi, autokouluyrittäjä, liikenneopettaja
”Sain koulutuksesta paljon enemmän kuin osasin odottaa. Käytännöllisyys ja teoria ovat sopivasti
tasapainossa. Lämminhenkinen ja hyvin pätevä opiskelu on tehokasta ja myös nautinnollista.”
Kari Grönroos, LitM, Helsinki
“Olen toiminut tilitoimistoalalla 25 vuotta. Hain alun perin itselleni koulutusta, josta saisin apua
omaan jaksamiseen ja aikataulujen suunnitteluun. Näiden lisäksi kehityin mm. esimiestaidoissa ja
asiakaspalvelussa. Koulutusvuosi on todella antoisa ja voin suositella sitä lämpimästi ihan kaikille,
erityisesti esimies- ja johtamistyössä työskenteleville.”
Harriet Rosling, toimitusjohtaja, Tuusula
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