lla

Oppisopimukse

Haluatko lisätä valmiuksiasi vaativiin kaupan alan tehtäviin?
Kaupan alan johtamis- ja esimieskoulutus
Koulutuksessa kehität osaamistasi ryhmän esimiehenä, mm. myynnin johtamisen, valikoiman kehittämisen, projektimaisen työskentelyn ja kaupan
alalla tarvittavan työlainsäädännön parissa. Koulutuksen aikana johdat työryhmäsi ja vastuualueesi
toimintaa sekä toimintaprosesseja, arvioit ja kehität
työtäsi ja työyhteisöäsi sekä verkostoidut muiden
alan ammattilaisten kanssa.

Tutkinnon suorittaminen

Kenelle?

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen
tavoitteesi ja opinto-ohjelmasi mukaisesti.
Opinnot kestävät 1–1,5 vuotta. Koulutus alkaa
syyskuussa 2021.

Koulutus sopii sinulle, joka toimit kaupan alalla
esimiestehtävissä esimerkiksi myymäläpäällikkönä,
osastovastaavana tai tiiminvetäjänä. Koulutuksen
sisältö suunnitellaan tarpeidesi, tehtäviesi ja tavoitteenasi olevan tutkinnon mukaisesti huomioiden
aiemmin hankkimasi osaaminen.

Koulutuksen toteutus

Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä omassa työssä kaupan esimiehen työtehtävissä. Tutkinnon suorittamista varten sinulla tulee
olla työpaikka. Osaamisen arviointiin osallistuvat
opettaja sekä työelämän edustaja.

Koulutuksen kesto

Hakeutuminen
Hae koulutukseen 30.7.2021 mennessä:

koulutuskalenteri.fi

Koulutus alkaa syyskuussa 2021 ja se toteutetaan
oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle
maksutonta.
Opiskelu sujuu joustavasti työn ohessa. Koulutus
toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää
lähi- ja etäopiskelua sekä työelämässä tapahtuvaa
oppimista. Koulutus sisältää opetusta pienryhmässä, asiantuntijaluentoja, työelämäpuheenvuoroja,
oppimistehtäviä ja verkkotyöskentelyä.
Koulutukseen osallistut sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS) mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisempi
osaamisesi.
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Tutkinnon muodostuminen

isammattitutkinto
Liiketoiminnan eriko
ttitutkinto
Lähiesimiestyön amma

Koulutuksen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon (150 osp) tai liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (180 osp), kaupan osaamisala. Myös yksittäisen tutkinnon osan tai osien
suorittaminen on mahdollista
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto – kaupan osaamisala (180 osp) muodostuu yhdestä
pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakollinen tutkinnon osa:
Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ryhmän esimiehenä toimiminen (60 osp)

Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen (60 osp)

Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen (60 osp)

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp)

Katso lisää tutkinnon nettisivulta!

Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta
sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakollinen tutkinnon osa:
Lähiesimiehenä toimiminen (70 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat:
Asiakassuhteiden hoito (40 osp)

Kehittämissuunnitelma (40 osp)

Toiminnan kannattavuus (40 osp)

Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Henkilöstötyö (40 osp)

Katso lisää tutkinnon nettisivulta!

Kysy lisää!

Tutkinto ja koulutus 		
Eija Kahelin 			
eija.kahelin@riveria.fi 		
p. 050 400 1587		

Oppisopimusasiat
Anja Sivonen
anja.sivonen@riveria.fi
p. 050 533 2077
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