Tulokselliset Coaching – taidot
MB Elämäntaidon Valmentaja®
ammatillinen koulutusohjelma
Syksy 2017 - kevät 2018 Järvenpäässä

” Me sitoudumme siihen, että saat ainutlaatuisesta
koulutuksestamme itsellesi olennaiset opit, valmennuksen
parhaat työkalut & menestyksen avaimet! ” Viivi, Marika ja Sari

Tehokkaat valmennusmenetelmät
Toimivat vuorovaikutustaidot
ICF - akkreditoitu ohjelma
Nyt on oikea hetki panostaa omaan uraasi ja tulevaisuuteesi alansa johtavassa
valmennustaitojen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksesta on
käänteentekevää hyötyä myös omassa yksityiselämässä. Opit monipuoliset ja eri
tilanteissa toimivat vuorovaikutustaidot.
Valmennustaitojen ammatillinen koulutus sopii loistavasti kenelle tahansa, joka
työssään kohtaa muita ihmisiä. Koulutuksesta saat arvostetun MB Elämäntaidon
Valmentajan ammattitaidon ja pystyt hyödyntämään sitä nykyisissä tehtävissäsi,
toimit sitten johtamisen, opettamisen,myynnin tai muiden työtehtävien parissa.
Tee viisas päätös ja lähde elämäsi hyödyllisimmälle kurssille!
Täytä hakemus ja/ tai ota yhteyttä info@namaste.fi
Vastaamme kysymyksiisi ja kerromme mielellämme lisää!
https://www.namaste.fi/fi/valmennusakatemia/koulutukseen-hakeminen

info@namaste.fi
+ 358 40 567 2363

Namaste Oy
www.valmennusmaailma.fi

Elämäntaidon Valmennusakatemia / Coaching Academy of Finland on Suomessa
alansa uranuurtaja ja kehittäjä. Koulutusohjelmissamme hyödynnämme mm.
viimeisintä positiivisen psykologian tietoa, neurotiedettä sekä vuorovaikutuksen
syvällisiä lainalaisuuksia. Toimitusjohtajana ja koulutusohjelmien kehittäjänä
toimii Marika Borg.
Koulutuksemme on kansainvälisesti arvostetun valmennusjärjestön ICF:n
akkreditoima,a mmatillinen Coaching -taitojen koulutusohjelma.
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.
Pääkouluttaja: Sari Hämäläinen
MB Master Coach®
EIF Enneagrammiohjaaja®
Sari on vetänyt Elämäntaidon Valmennusakatemian
valmennuskoulutusta jo usean vuoden ajan. Sarin
koulutustyyli on lämminhenkinen, pätevä ja
innostava.
Tiedustelut: info@namaste.fi
Laita meille yhteystietosi ja olemme sinuun
yhteydessä!
Koulutuksen hinta: 3485 eur (sis. alv 24%). Halutessasi voit maksaa osamaksuna.
Mukaan mahtuu vain 18 opiskelijaa, joten toimi nopeasti ja varaa paikkasi tässä
upeassa koulutuskokonaisuudessa.
Koulutuksen päivämäärät arkisin klo 10-17:
1.SYYSKUU
Ke 13.9. – Pe 15.9. (aloitusjakso 3 pv)
2.LOKAKUU
To 19.10. – Pe 20.10.
3.MARRASKUU
To 16.11. – Pe 17.11.
4.JOULUKUU
To 14.12. – Pe 15.12.
5.TAMMIKUU
Ma 22.1. – Ti 23.1. (Huom. poikkeukselliset päivät)
6.HELMIKUU
To 15.2. – Pe 16.2.
7.MAALISKUU
Ke 21.3. – Pe 23.3. (päätösjakso 3 pv)
Koulutuspaikka: Järvenpää-talo, Aino kabinetti, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää.
Järvenpäähän on helppo tulla niin pääkaupunkiseudulta kuin muualtakin
Suomesta. Järvenpää-talo on aivan rautatieaseman vieressä.
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