Kouluttaudu
kuljetusalan työnjohtajaksi

Kuljetus- ja logistiikka-alan
työnjohtajien osaaminen
on yrityksen
menestystekijä.

Hae pian!
Hakuaika päättyy 31.10.2022
Koulutus alkaa 3.11.2022
ja se päättyy 30.4.2024

Meillä tehdään #ammattilaisia

Koulutus on
mahdollista
suorittaa
oppisopimuksena

Koulutuspaikka
Lähijaksot pidetään Helsingissä Haagassa, SKAL:n toimitiloissa. Tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan osallistujille
lähempänä aloitusajankohtaa.
Koulutuskokonaisuuden tavoite ja sisältö
Koulutuksen sisällöissä keskitytään työnjohdollisen osaamisen, kuljetustoimintojen suunnittelun ja organisoinnin sekä
taloudellisen ajattelutavan kehittämiseen. Koulutuksen aikana perehdytään myös työturvallisuusasioihin ja kuljetusalan
lainsäädäntöön liittyviin osa-alueisiin.
Pakolliset tutkinnon osat:
KULJETUSALAN TYÖNJOHTAJANA TOIMIMINEN
•
•
•
•

Kuljetus- ja logistiikka-alan työnjohtajien osaaminen on yrityksen menestystekijä. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen vahvuuksina korostuu rautainen ammattitaito, työnjohdollinen osaaminen sekä liiketoimintaosaaminen. Nyt on mahdollisuus hankkia lisää tietoa ja taitoa
kuljetustoimintojen ja esimiestyön kehittämiseen.
Kenelle
Koulutusohjelma soveltuu työnjohdollisissa tehtävissä
työskenteleville henkilöille, kuten ajojärjestelijöille, kuljetussuunnittelijoille tai uran alkuvaiheessa oleville esimiehille, jotka
toimivat työnjohdollisessa vastuussa. Koulutus sopii myös kuljetusalan suunnittelu- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöille, jotka ovat siirtymässä työnjohdollisiin tehtäviin.
Koulutusohjelman toteutus ja kesto
Koulutus alkaa 3.11.2022 ja se päättyy 30.4.2024. Kokonaiskesto on noin 18 kk. Lähipäiviä koulutusohjelmassa on 18 kpl.
Koulutuksen aikana suoritetaan kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisala. Koulutusohjelman
alkaessa osallistujalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen
kehittymisen suunnitelma.

Lisätietoja:
Kirsi Pitkänen, TTS Työtehoseura		
puh. 050 3879 515		
kirsi.pitkanen@tts.fi
		

Työnjohdollisten taitojen kehittäminen
Työsuhdeasiat työnjohdon näkökulmasta
Työturvallisuus ja työkykyjohtaminen
Käytännön esimiestyö ja esimiehenä kehittyminen

KULJETUSTOIMINTOJEN SUUNNITTELU
JA ORGANISOINTI
• Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi
• Kustannuslaskenta ja kuljetustalous
• Kuljetustoimintojen talouden suunnittelu, ohjaus ja
seuranta, työnjohdon työkalut
• Laatu ja vahingot
• Lisäpalvelut
TUTKINNON VALINNAISET OSAT
Valitaan kaksi tutkinnon osaa:
•
•

Kehitystehtävän suunnittelu
Varasto- ja terminaalitoimintojen organisointi

Hyödyt osallistujalle ja yritykselle
Koulutuksen sisällöt ja tehtävät liitetään kuljetustoimintojen suunnitteluun ja organisointiin sekä esimiestyön vahvistamiseen. Koulutuksen suorittanut saa laajan käytännön
tietopohjan ja työkaluja kuljetustoimintojen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja ohjaamiseen.
Koulutuksen rahoitus
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai valtionosuusrahoitteisena. Oppisopimuskoulutus on
opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Kysy lisää eri rahoitusvaihtoehdoista koulutuksen yhteyshenkilöltä.
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