TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta

19.9.2022 - 31.1.2024 Kajaani

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuullinen yritys tekee enemmän kuin laki määrittelee!
Vastuullisuus on osa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää. Sillä viitataan yritysten ja järjestöjen tapaan huomioida yritysja liiketoiminnan sosiaaliset, taloudelliset
sekä ympäristövaikutukset. Prosessien ja
toimintatapojen kehittäminen vastuulliseen
suuntaan lisää myös organisaation kilpailuetua kiristyvässä kilpailutilanteessa. Vastuullisen liiketoiminnan osaaminen rakentaa kestävää tulevaisuutta ja vastaa asiakkaiden lisääntyviin odotuksiin – omaa
henkilökuntaa unohtamatta.
HYÖTYJÄ
• Opit rakentamaan kestävää tulevaisuutta huomioiden
asiakkaat, henkilökunnan, talouden sekä ympäristön
• Saat tietoa ja vahvistusta vastuulliseen liiketoimintaan
vaikuttavista tekijöistä
• Saat käytännön tason työkaluja omaan kehittämistyöhön

Lisätiedot:
Anne-Mari Salminen, p. 040 667 0773
anne-mari.salminen@mif.fi
Virpi Pietikäinen, p. 050 477 4446
virpi.pietikainen@mif.fi
Oppisopimuksesta:
Anne Eronen, p. 044 700 1056
anne.eronen@kao.fi
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
- Vastuullisen liiketoiminnan lähtökohdat
- Prosessien johtaminen
- Projektijohtaminen
- Sosiaalisesti kestävä työelämä
- Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta
- Läpinäkyvä brändi
- Vastuullisuusviestintä
Ohjelma sisältää 12 koulutuspäivää. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisia, oppimista tukevia menetelmiä.

OSALLISTUJANA SAAT LISÄKSI

KOHDERYHMÄ
Tutkinto soveltuu julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla työskenteleville henkilöille, jotka työssään haluavat
kehittää organisaation toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta. Opiskelijaksi soveltuvan henkilön työtehtävät voivat
olla esim. johtoportaassa, työnjohdossa, asiantuntijatehtävissä, laatu-, turvallisuus- ja ympäristötehtävissä sekä
ohjaaja- ja kouluttajatehtävissä. Koulutuksessa osallistujat
kehittävät omaa osaamistaan, organisaation prosesseja ja
toimintatapoja, vastuullisuus näkökulma keskiössä.

KOULUTUSPAIKKA JA AIKA
Koulutus toteutetaan 19.9.2022 - 31.1.2024 välisenä
aikana Kajaanissa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston
ja MIFin kanssa.
Tule suorittamaan arvostettu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja kehittämään omaa ammattitaitoasi
sekä organisaatiosi toimintaa. Osoita osaamisesi omassa
työssäsi!
HINTA
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on osallistujalle KAO:n
alueella maksuton.
SATSAA MENESTYKSEEN HAE MUKAAN VIIMEISTÄÄN 1.9.2022
www.mif.fi/ammattitutkinnot tai
anne-mari.salminen@mif.fi

Me MIFissä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla työelämässä
korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa. Mahdollisia oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/

MIF pidättää oikeuden muutoksiin.

• Läpileikkauksen vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavista
tekijöistä,
• Ohjausta ja tukea kehittämistyön toteuttamiseen,
• Osaamista viedä suunnitelmat käytäntöön,
• Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia,
• Opetushallituksen virallisen tutkinnon ja todistuksen sekä
• Ammattitaitosi kehittämistä tukevan
koulutuskokonaisuuden.

