LaaS Learning Hub

-akatemia
Alkuinventaario
Vapautetaan aikaa ja energiaa HR-tiimille!
Tunnistetaan juurisyyt ja asioiden väliset yhteydet ja priorisoidaan työlistalla olevia teemoja.
Kesto: 2 tuntia

Kickoff
LaaS-projektin alkaessa laaditaan LaaS-coachin avulla yksilöllinen, selkeä
ja käytännönläheinen suunnitelma projektin etenemiselle. Kesto: 2 tuntia

Tukisivusto ja ketterät projektisuunnitelmat
Tukisivusto sisältää yksityiskohtaiset suunnitelmat niin osaamisen johtamisen, hyvinvoinnin kehittämisen
kuin työntekijäkokemuksenkin kasvattamiseksi. Suunnitelmat on laadittu ketterän ohjelmistotalo Vincitin omien
mallien pohjalta ja näin todettu jo kertaalleen toimiviksi (mm. Euroopan paras työpaikka -palkinto vuonna 2016).

Coaching HR-tiimille TAI yksilöcoachaus
Coaching-tapaamiset tiimille tai yksittäiselle henkilölle (2 x 1,5 tuntia). Coachina toimii Vincitin entinen
henkilöstöjohtaja ja nykyinen LaaSin toimitusjohtaja Johanna, joka auttaa omien kokemustensa pohjalta reflektoimaan
tärkeitä henkilöstöjohtamisen teemoja, kuten HR ammattilaisen omaa roolia, hallinnan tunteen kasvattamista
työssä tai muutoksen tiellä olevien esteiden poistamista.

Tehoa ja tukea LaaS-matkalle
Learning Hub -akatemian avulla autamme HR-henkilöitä ja -tiimejä kasvattamaan omaa
osaamistaan kohti tulevaisuuden työelämän vaatimuksia LaaS-projektin aikana. Asiakkaanamme
voitte hyödyntää Learning Hubin palveluita omien tarpeiden ja toiveiden mukaan osaamisen
kehittämiseen ja muutoksen tekemiseen. Learning Hubissa on tarjolla mm. livetapaamisia,
coachausta, sparrausryhmiä ja webinaareja. Käytössänne on myös HRLaaS-alusta, josta löytyy
satoja osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita sekä ammatillista inspiraatiota.
LaaS Learning Hubin käyttö sisältyy LaaS-työkalun aloitusmaksuun*.

HRLaaS-lisenssit

Huom! Jos organisaatiossanne ei ole vielä HR-tiimiä, LaaS Learning Hubia hyödyntävän tiimin

Sparrausryhmä

voi muodostaa myös muista johtamisen tehtävissä toimivista henkilöistä.

”Sain runsaasti hyviä ideoita
muista organisaatioista.”

”Tunnin aikana tuli monia ahaaelämyksiä ja keskustelua olisi
voinut jatkaa tuntitolkulla.”

”Iso kiitos hyvin organisoidusta
ja fasilitoidusta kokonaisuudesta.”

Osaamisvalmennus HR-tiimille
Tutustutaan HR-tiimin ryhmätaitoprofiiliin ja pulssituloksiin LaaS-coachin avulla ja laaditaan suunnitelma tiimin
osaamisen kehittämisen avuksi. 3 tapaamista vuodessa, kunkin tapaamisen kesto 1,5 tuntia.

Sparrausryhmässä saat inspiraatiota, vinkkejä ja tukea toisilta LaaS-asiakkailta, jotka ovat
myös tekemässä muutosmatkaansa. 6 tapaamista vuodessa, 1-2 edustajaa per organisaatio.

* koskee 100-500 hengen organisaatioita

”Ihanan energisiä ja
inspiroivia valmentajia.”

Vuosilisenssit HRLaaS-alustalle koko HR-tiimille. HRLaaS-alustalta löytyy satoja osaamisen kehittämiseen
ja hyvinvointiin liittyviä ilmaisia palveluita sekä ammatillista inspiraatiota oman osaamisen kehittämiseen.

”Todella mahtava webinaari, Johanna
on loistava puhuja ja on ilo kuunnella,
kun joku tietää asiasta mistä puhuu ja on
sydämellään tekemisessä mukana.”

”Liki liikuttunut fiilis!”

Tulevaisuuden johtamisen Master Class -webinaarit sekä LaaS-webinaarit
LaaS-webinaareissa tarjolla vaihtuvat teemat (esim. palvelumuotoilu, Ask Me Anything -sessiot
LaaS-asiantuntijoiden kanssa). Master class -webinaareissa huippuasiantuntijat puhumassa
2 kertaa vuodessa. Kaikki webinaarit katsottavissa jälkikäteen videokirjastosta.

Valmennukset pääkäyttäjille
Boost UP, Deep DIVE ja What’s NEW -verkkovalmennuksissa tutustutaan
LaaS-työkalun uusiin ja vanhoihin toiminnallisuuksiin.

