Sinustako kiertotalouden mestari?
KIERTOTALOUS TARJOAA RATKAISUN AVAIMET!
Se osallistaa yritykset mukaan globaalitalouden
haasteellisen kysymyksen äärelle: miten siirtyä
lineaarisesta "take-make-waste" -mallisesta
tuotannosta ja kulutuksesta uudistavaan
jätteettömään ja silti kannattavaan talouteen?
Kiertotalouden kestävien liiketoimintamallien
avulla yritykset voivat luoda uutta arvoa bisnekseen, sidosryhmilleen, vahvistaa omavaraisuutta ja
samalla minimoida ympäristökuormituksensa.
CIRCULAR MASTER -valmennusohjelma toimii
valmistavana koulutuksena tuotekehitystyön
erikoisammattitutkintoon.
Valmennuksen tarkoitus on nimensä mukaisesti
vahvistaa osallistujan kyvykkyyttä luoda kestävää
kasvua kiertotalouden luomista mahdollisuuksista.
Kantavana teemana on yhteisöllisen oppimisen ja
innovointi- ja tuotekehitysosaamisen kehittäminen kaikilla tasoilla.
Tule mukaan yhdessä oppimaan, vahvistamaan
ymmärrystä systeemiajattelusta, kiertotaloudesta
ja sen hyödyntämisestä liiketoiminnan kasvun
mahdollistajana.

LISÄTIETOJA JA
ILMOITTAUTUMINEN
www.projectimpact.fi

Valmennusprosessi on tarkoitettu
organisaatioiden ja verkostojen
kehittäjille ja vastuunkantajille.

LAAJUUS JA TUTKINTO
Koulutusohjelma sisältää 12 koulutuspäivää. Koulutusprosessiin tarjotaan osallistujien tuotteistustyön tueksi verkkoalusta tukimateriaalien ja kehitystehtävien jakamiseen.
Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 vuotta
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).
HINTA
Koulutuksen hinta on 3200 € + alv 24% ja
tutkinnon kanssa 4100 € + alv 24%. Tutkinnon
suorittaminen mahdollistaa koulutuksen suorittamisen oppisopimuksella, jolloin oppijan omarahoitus on vain 80 €. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.
KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Valmennuksesta vastaa Project Impact Oy.
Tutkinnon vastaanottamisesta vastaa alueellinen
koulutuksen järjestäjä, jolla on tutkinto-oikeudet.

CIRCULAR Master -koulutusohjelma

CIRCULAR MASTER OHJELMALTA SAAT

Valmennuksen aikana osallistujat tekevät oman
oppimissopimuksen ja proaktiivisen kehitystehtävän, jota lähdetään toteuttamaan.

• mahdollisuuden kehittää arvoverkoston suhteita
ja kehittää resurssiviisaita prosesseja.

Osallistuja kokeilee lähipäivien välissä, kuinka
synnytetyt ideat toimivat käytännössä. Hän jalostaa ideoita soveltumaan omaan toimintaympäristöönsä. Seuraavaan lähipäivään hänellä on uusia
kokemuksia, joita jakaa.
Ohjelmassa siis vuorottelee yhteinen ajattelu ja
käytännön tekeminen, joka muodostaa
”oppimisen ketjun”. Ketjun myötä oppiminen on
osa oman työn kehittämistä, ei erillinen tapahtuma. Dialogi ja käytäntöjen jakaminen
vahvistavat tiedon soveltamista käytäntöön.
Valmennusprosessin aikana käytössä on digitaalinen oppimisalusta, jossa on tukimateriaalit ja
kehitystyön oppimisen jakaminen tapahtuu.
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• tietoa ja kokemusta kiertotaloudesta, systeemiajattelusta ja niiden luomista mahdollisuuksista
liiketoiminnan kasvattamiseen.
• työkaluja ja valmiuksia kestävän kehityksen
toimintakulttuurin luomiseen organisaatiossa ja
ekosysteemissä.
• toimintasuunnitelman kehittää johtajuuttasi
• ajan ja paikan oman osaamisen kehittämiseen ja
verkostojen rakentamiseen.
• kokemuksen osallisuudesta kehittää hiilineutraaliuutta edistäviä liiketoiminta-malleja yhdessä
muiden toimijoiden kanssa.
• Yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta
uudistaa omaa työtäsi ja johtajuuttasi.
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