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Vaikuttavaa
johtamiskoulutusta ja
osaamisen
syventämistä

2 000

tyytyväistä
asiakasta

on
johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä
liiketoimintaosaamisen valmentaja, kouluttaja ja
asiantuntija. Tarjoamme innovatiivista näkemystä
kasvuun, muutostilanteisiin ja johtamisen haasteisiin.
Olemme yrityksille myös luonteva sparrauskumppani.
Haluamme investoida osaamiseen.
VA A S A N Y L I O P I S TO E X E C U T I V E E D U C AT I O N

Vahvistamme ja kasvatamme yhteistyökumppaneidemme
ja asiakkaidemme liiketoiminnan ymmärrystä. Koulutuksemme tarjoavat varmuutta päätöksentekoon ja valmiuksia
katsoa eteenpäin. Opintojemme moduulirakenne mahdollistaa jouston työ- ja elämäntilanteen mukaan.

TARJOAMME /PALVELUMME
EXECUTIVE MBA

VERKKOKOULUTUKSET

Executive MBA –ohjelma on johtajille, esimiehille ja
asiantuntijoille suunnattu täydennyskoulutusohjelma.
MBA:ssa tuorein tutkimustieto strategiasta, kasvusta,
taloudesta, johtajuudesta ja muista liiketoiminnan
osa-alueista tuodaan yritysten ja organisaatioiden
käyttöön. Kokemuksia, näkemyksiä ja toimivia
käytäntöjä jakavat paitsi huippukouluttajamme,
myös muut osallistujat.

Tarjoamme ajasta ja paikasta riippumattomia verkkokoulutuksia asiantuntijoille, esimiehille ja johtajille.
Tutkittuun tietoon pohjautuvat verkkokoulutuksemme
ovat käytännönläheisiä ja antavat konkreettisia työkaluja työelämän tarpeisiin.

MBA:n voit suorittaa työn ohessa noin kahdessa
vuodessa.
Voit valita oman MBA-suuntautumisvaihtoehtosi
useasta vaihtoehdosta tai räätälöidä juuri sinulle
sopivan kokonaisuuden. Executive MBA -opintoihin
kuuluvat koulutukset toimivat myös erittäin hyvin
itsenäisinä täydennyskoulutuksina.
RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Järjestämme koulutuksia erilaisista johtamisen ja
liiketoiminnan teemoista, esim. esimiesvalmennus,
johtoryhmävalmennus, työhyvinvointi, julkiset hankinnat, laatujohtaminen, strategiaprosessi, coaching.
Tarjonnassamme on myös analyysityökaluja, kuten
DiSC ja 360-arvioinnit. Ota yhteyttä, pyydä tarjous ja
rakennetaan teille sopiva koulutus!
KANSAINVÄLISET KOULUTUKSET

Toteutamme yhteistyökoulutuksia paikallisten toimijoiden kanssa kohdemarkkinoillamme. Käytämme
ajankohtaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa ja
osaamista auttaaksemme asiakkaitamme ympäri
maailman kehittymään ja menestymään.

TAPAHTUMAT

Järjestämme erilaisia tapahtumia, joissa on mahdollisuus tutustua useiden toimialojen yrityksiin ja uusimpiin
trendeihin sekä verkostoitua alojen eri sidosryhmien
kanssa.
Esimerkkejä tapahtumista ovat mm. energia-alan
asiantuntijoille suunnattu energian varastointiin ja
akkuteknologian kestävään arvoketjuun keskittyvä kansainvälinen Nordic Energy Storage (NES), digitaalisiin ja
analogisiin peleihin keskittyvä Vaasa Game Days (VGD)
ja kansainvälinen energia-alan asiantuntijoille suunnattu
kaasuun keskittyvä Vaasa Gas Exchange (VGE).

Vaasan yliopisto Executive Education Oy
Puuvillakuja 8
65200 Vaasa
Ota meihin yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.
info@uvaasaexed.fi

Tutustu koko tarjontaamme:
www.uvaasaexed.fi

