Strategiset linssit:
mitä on strateginen
ajattelu ja miksi
se on tärkeä taito
meille kaikille?

Tämän koulutusohjelman avulla voit oppia ja reflektoida keskeisiä aiheita, jotka liittyvät strategiseen
analyysiin, strategisten työkalujen käyttöönottoon sekä strategisen ajattelun hyödyntämiseen keinona
parantaa liiketoiminnan suorituskykyä sekä kartoittaa ja hallita riskejä. Koska markkina- ja kilpailukenttä
muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla, nämä aiheet eivät ole vain merkityksellisiä johtajille, vaan lisäävät arvoa
kaikille osaamisintensiiviseen työhön osallistuville ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Tämän koulutusohjelman aikana pohditaan
keskeisiä aiheita, kuten:
•

Mitkä ovat tärkeimmät ulkoiset muutokset ja häiriöt, jotka vaikuttavat asiakkaiden liiketoimintaan ja sen
vaatimuksiin? Miten oman toiminnan kehittämisellä voidaan vastata näihin haasteisiin?

•

Mitä toimintoja ja resursseja tarvitaan kestävän asiakas- ja kumppaniarvon tuottamiseen?
Miten muutokset liiketoiminnan kentässä vaikuttavat tähän?

•

Missä toiminnoissa ja millä menetelmillä yritysten on kehitettävä ketteryyttä ja resilienssiä?
Miksi tämä on tärkeää suhteessa perinteiseen strategiaprosessiin ja pitkän tähtäimen suunnitteluun?

Uusien ajattelutapojen hahmottaminen sekä strategian pitäminen jatkuvana prosessina tarkoittaa, että
jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli strategioiden muotoilussa ja arvon luomisessa.
Koulutusohjelman avainteemat:
1.

Mitä tarkoittaa strategia, strateginen ajattelu ja johtaminen?

2.

Miten luodaan ja implementoidaan menestyksekäs bisnesmalli?

3.

Strateginen talousjohtaminen: miten toimenpiteet linkittyvät talouslukuihin ja avainindikaattoreihin?

4.

Millä menetelmillä voidaan parantaa operatiivista toimintaa ja laatua?

5.

Mitä kompleksisuustieteellinen ajattelu antaa liikkeenjohtamisen näkökulmasta?

BlackSmith Consulting Oy:n koulutusohjelmissa vahva teoreettinen viitekehys yhdistyy niihin käytäntöihin
ja työkaluihin, joita moderneissa ja menestyvissä yrityksissä tänä päivänä käytetään ja hyödynnetään niin
asiakastyytyväisyyden, laadun, tuottavuuden, kannattavuuden kuin kasvun takaamiseksi. Koulutusohjelmat
räätälöidään yritys- ja koulutusyhteisöille ja niitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin palautteen kautta, mutta
myös läheisellä yhteistyöllä kansainvälisen B2B-kentän kanssa.
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Muita toteutettuja
koulutusohjelmia:
•

Tuotannon ohjaus ja johtaminen

•

Moderni ja tehokas kunnossapito ja sen johtaminen

•

Hitsausliitoksen suunnittelu ja hitsausmerkit

•

Projektien suunnittelu ja johtaminen

•

Voimanvälitys

•

Hitsauksen digitalisaatio

•

Muutosjohtamisen organisaatio-, ryhmä- ja psykodynamiikka

