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NIILLE,
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HALUAVAT
OPPIA JA
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HENRY Akatemia

TARINA & TAUSTAA

Mikä on HENRY Akatemia?
Etuhinta HENRYn jäsenille.

TULEVAT KOULUTUKSET

Koulutuskalenteri 2020.
Ilmoittautuminen koulutuksiin.

YHTEYSTIEDOT

Heräsikö sinulle
kysyttävää? Ota yhteyttä.

https://professio.fi/henry-akatemia/
https://professio.fi/yhteystiedot/
https://professio.fi/yhteystiedot/


HENRYn jäsenenä pääset
osallistumaan HENRY Akatemian
koulutuksiin etuhinnalla.

HENRY ry ja tulevaisuuden ammatillista
osaamista valmentava koulutusyhtiö
Professio yhdistivät voimansa ja
lanseerasivat syksyllä 2019 HENRY
Akatemian, joka tarjoaa Suomen
laadukkainta koulutusta työelämän parhaille
johtajille, esimiehille ja HR-osaajille!
 
Uudet tuulet ja kuumimmat trendit näkyvät
koulutuksissa vahvasti kautta linjan, sillä
tarjonta on luotu käytännön tarpeista käsin,
yhdistämällä alan uusin tutkimustieto ja
osaavimmat kouluttajat. Kingiin sisältöön
syvyyttä tuovat myös vierailijaluennoitsijat
alan huipulta – unohtamatta toimialafokusta
ja ajankohtaisuutta. Jaossa on siis taatusti
tuoreita näkökulmia sekä opettavaisia
caseja.
 
Vuonna 2020 tarjonta muodostuu 10
laadukkaasta täydennyskoulutuksesta.
Seuraavalta sivulta sinun on mahdollista
valita juuri sinulle sopivin koulutus, jonka
avulla ammatillinen osaamisesi kehittyy ja
syventyy entisestään. Mahtavaa, eikö! 

Älä jätä menestystäsi
sattuman varaan!
Uuden oppiminen
on vaikuttava
vaihtoehto
ympäri vuoden.
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Yhteistyöllä kestävämpiä tuloksia
ja parempaa työelämää!

HENRY Akatemian koulutusten järjestäjät:

Tarjoamme sinulle -175 €
alennuksen koulutusten
normaalihinnasta koodilla
HENRY

https://professio.fi/henry-akatemia/
https://professio.fi/
https://www.henry.fi/
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Loistava työnantajamielikuva
– rakenna, kehitä ja mittaa
10.–11.3.2020
 
Nykyisten  työntekijöiden sitouttaminen vai
uusien työntekijöiden houkuttelu? Tässä
koulutuksessa käsitellään työnantajakuvan
kehittämistä ja mittaamista kokonaisuutena,
johon liittyy kaikki aina strategisen tason
suunnittelusta käytännön aktiviteettien
aikatauluttamiseen ja budjetointiin.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Koulutuskalenteri 2020

Rekrytointi 2.0  – nappaa organisaatioosi
parhaat tekijät
11.–12.2.2020  |  19.–20.8.2020
 
Osaajapula haastaa organisaatioita ja
perinteiset rekrytointitavat eivät pelkästään
riitä. Tämä koulutus tarjoaa sinulle erinomaiset
valmiudet suunnitella, toteuttaa ja kehittää
rekrytointia omassa organisaatiossasi. Saat
loistavat eväät rekrytoijalta vaadittaviin
monipuolisiin taitoihin.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Itseohjautuva organisaatio – tiekartta
tulevaisuuden työyhteisöön
25.–26.2.2020  |  20.–21.8.2020
 
Tulevaisuuden organisaatiot ovat matala-
hierarkkisia – tai jopa hierarkiattomia. Tässä
koulutuksessa opit ymmärtämään, mitä
itseohjautuvuus on ja mitä se vaatii johtajalta.
Kuulet käytännön esimerkkejä ja saat mukaasi
työkaluja, joiden avulla viet itseohjautuvuuden
organisaation arkeen.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

HR-analytiikka & tekoälyn tuomat
mahdollisuudet
3.–4.3.2020  |  15.–16.9.2020
 
Tekoäly. Tuo kuuma puheenaihe, mutta tiedätkö
mitä sillä on oikeasti mahdollista saavuttaa?
Tämän koulutuksen avulla saat selkeän
käsityksen henkilöstöanalytiikan eri keinoista ja
niiden sovelluskohteista. Lisäksi syvennyt
tekoälyn potentiaaliin HR:n toiminnassa sekä
mitä muutoksia se tuo mukanaan sinun arkeesi.
 
Lue lisää & ilmoittaudu
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Perinteinen opiskelu ankeassa luokkahuoneessa
on vain muisto. Koulutuspaikkana toimii
HUONE Jätkäsaari Helsingissä. Lue lisää

https://professio.fi/product/henry-akatemia-loistava-tyonantajamielikuva-rakenna-kehita-ja-mittaa/
https://professio.fi/product/rekrytointi-2/
https://professio.fi/product/itseohjautuva-organisaatio-henry/
https://professio.fi/product/henry-akatemia-hr-analytiikka-tekoalyn-mahdollisuudet/
https://professio.fi/product/henry-akatemia-loistava-tyonantajamielikuva-rakenna-kehita-ja-mittaa/
https://professio.fi/
https://www.huone.events/fi/kokoustilat/jatkasaari/
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Valmentava johtamisote – ratkaisuja
yhdessä onnistumiseen
6.–7.5.2020
 
Valmentava johtaminen on yksi tapa toimia
fiksummin työn vaatimusten kasvaessa.  Mikä
muuttuu kun johtamisesta tulee valmentavaa? 
Tämä koulutus antaa keinoja edistääksesi
itseohjautuvuutta, sitoutumista sekä hyvää
henkilöstöjohtamista. Pääset harjoittelemaan
ratkaisukeskeisten keskustelujen käymistä.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Henkilöstön osaamisen moderni
johtaminen ja kehittäminen
1.–2.4.2020  |  10.–11.11.2020
 
Miksi osaaminen ja sen kehitys on tärkeää?
Tässä koulutuksessa pureudut osaamisen
johtamiseen ja sen merkitykseen organisaation
toiminnassa – pääset oppimaan uusia taitoja ja
hyödyllisiä välineitä, joiden avulla voit arvioida
ja johtaa osaamisen kehittymistä sekä ratkaista
osaamistarpeet käytännössä.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Tulevaisuuden esimies ja johtamisen
työkalupakki
22.–23.4.2020  |  21.–22.10.2020
 
Maailma muuttuu ja esimiestyö sen mukana.
Mitä taitoja kannattaa  opetella, että olet
huippuesimies huomennakin? Tämä koulutus
antaa sinulle käytännön ratkaisuja esimiestyön
ja johtajuuskulttuurin kehittämiseen. Pääset
kehittämään omia vahvuuksiasi ja työstämään
kehittämiskohteitasi koulutuksen avulla.
 
Päivitämme sisältöä. Ilmoittautuminen aukeaa
pian – ole kuulolla!

Tunnista ja sitouta talentit organisaatioosi
–  avainosaajat oikeaan paikkaan
12.–13.5.2020
 
Yksilölähtöisyys korostuu nyt ja tulevaisuuden
johtamisessa.  Miten löytää, houkutella ja
sitouttaa avainosaajat oikeaan paikkaan? Tässä
koulutuksessa opit hyödyntämään erilaisia
Talent Management -malleja ja työkaluja sekä
linkittämään nämä osaksi johtamisen ja
henkilöstökokemuksen kokonaisuutta.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Haluamme koulutuksella olevan vaikuttavuutta
organisaatiosi toimintaan - siksi osassa
koulutuksista mittaammekin muutosta uudella,
helpolla ja konkreettisella tavalla! Lue lisää

https://professio.fi/product/henry-akatemia-valmentava-johtamisote-ratkaisuja-yhdessa-onnistumiseen/
https://professio.fi/product/henry-akatemia-henkiloston-osaamisen-moderni-johtaminen-ja-kehittaminen/
https://professio.fi/product/henry-akatemia-tunnista-ja-sitouta-talentit-organisaatioosi/
https://professio.fi/
https://www.celkee.fi/
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1. Valitse sinua kiinnostava koulutus
2. Siirry koulutuksen omille sivuille

3. Klikkaa "Lisää ostoskoriin" -painiketta
4. Syötä kenttään etukoodisi HENRY

5. Klikkaa "Käytä etukoodi" -painiketta
6. Klikkaa "Siirry maksamaan" -painiketta

7. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot
8. Kuulet meistä lähempänä koulutusta – enjoy the ride!

 
Huomaathan, että etu koskee vain uusia ilmoittautumisia.

Työhyvinvoinnin tavoitteellinen
kehittäminen
3.–4.6.2020
 
Miten strategisella hyvinvoinnin johtamisella
saadaan lisää tehoa ja parempia tuloksia? Tässä
koulutuksessa syvennyt siihen, miten rakennat
ja vahvistat yrityksesi työkykyjohtamista.
Käytäntöihin pureudutaan erilaisten casejen
kautta. Pääset näkemään, millaisilla yhteistyö-
malleilla on saatu aikaan parhaita tuloksia!
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Ketterä HR & People Tech - enemmän
arvoa, vähemmällä vaivannäöllä
2.–3.6.2020  |  1.–2.12.2020
 
Tämän koulutuksen jälkeen hallitset kaksi eri
näkökulmaa: Agile for HR (ketterien
menetelmien käyttö) ja HR for Agile
(organisaationtukeminen ketteryyttä tukevilla
palveluilla ja prosesseilla). Opit keinoja, joilla
sovellat ketterää toimintatapaa johtamisen,
kulttuurin ja osaamisen kehittämisessä.
 
Lue lisää & ilmoittaudu

Näin ilmoittaudut mukaan ja hyödynnät etusi

Koulutuksissa mukana Claned - uusi ja nykyaikainen
digitaalinen oppimisalusta. Tee työn ohessa
harjoituksia, julkaise sisältöä ja verkostoidu! Lue lisää

https://professio.fi/product/henry-akatemia-tyohyvinvoinnin-tavoitteellinen-kehittaminen/
https://professio.fi/product/henry-akatemia-kettera-hr-people-tech/
https://professio.fi/
https://professio.fi/product/henry-akatemia-tyohyvinvoinnin-tavoitteellinen-kehittaminen/
https://claned.com/
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Vuotta kokemusta ja

tutkittua tietoa
takaavat laadun.

Missiona tehdä
Suomesta globaalisti

osaavin kansa.

Yl i  250
Koulutusta vuodessa

maan parhaalla
sisällöllä.

4,6/5
Keskiarvosana. Kouluttajina

eri alojen osaavimmat
ammattilaiset.
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Jäikö jokin mietityttämään?

Nykyään muodissa tuntuu olevan botit ja puhelinnumeroita
joutuu etsimään kissojen ja koirien kanssa. Meillä ei.

Soita 020 780 6220, chattaa tai meilaa asiakaspalvelu@professio.fi.
Autamme oikeasti mielellämme.

 
Toimistomme sijaitsee Espoossa 

(Keilaranta 1 Business Park, Keilaranta 1 A, 02150)
- tule moikkaamaan, jos olet ohipurjehdusmatkalla!

 
www.professio.fi

https://professio.fi/
https://professio.fi/

