Kun pieni viekas virus muutti
maailman ja yritykset seisahtui.
Moni alan osaaja ja
yrittäjä joutui jäämään
tahtomattaan huilille.

MUUTOSMUOTOILUTOIMISTO

Kukaan ei ole
määritellyt millainen
uusi normaali on.
Nyt on aika toimia.
Yhdistää voimat,
päivittää osaaminen ja muotoilla
yritysten palveluita, diginäkyvyyttä
ja koko liiketoimintaa. Uudistaa ne
siihen uuteen. Ja samalla oppia.
Lapin tulevaisuus tarvitsee
muutosmuotoilijoita.

MUUTOSMUOTOILIJA

Aloitus 17.8.2020
Haku 26.7.2020 saakka

Katso esittelyvideo tästä

TUO OSAAMISESI KASVAMAAN YRITYSTEN MENESTYKSEKSI JA UUDEKSI TYÖKSESI

80 päivän Learning by Doing -oppimiskokemus. Työskentelemme virtuaalisessa työhuoneessamme, fyysisesti siellä
missä olet. Vaikka kannon nokassa tai kirjastossa kaverin kanssa. Tapaamme joka päivä aamukahveilla ja
iltapäiväteellä. Opetus keskittyy aamupäiviin. Muun ajan suunnittelet täysin itse ajankäyttösi. Työhuone tietysti aina
avoinna. Teemme kolme todellista yritysten kehittämishanketta, kolmesta eri teemasta, kolmen hengen joukkueissa.
Opimme yhdessä ja nostamme yritykset uudelle tasolle, taitavien valmentajien johdolla. Ensimmäiset 20 päivää
henkilöbrändäämme ja etsimme itsestämme supervoimia. Tutustumme toisiimme, opettelemme muutosmuotoilun
välineitä ja harjoittelemme. Teemme portfoliomme valmiiksi. Kohta siinä on kolme mahtavaa projektia työelämästä.

20 päivän palvelumuotoiluprojektissa kolme ammattilaista
laittaa kuppilan kuntoon tai
muotoilee virtuaalisen
matkailutuotteen. Helppoa!
Sinusta tulee palvelumuotoilun
osaaja!
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Yrityksen brändi ja preesens
sosiaalisessa mediassa. Ehkä
rakennamme brändikirjan, ehkä
verkkosivut ja sosiaalisen median
identiteetin. Haastavaa! Sinusta
tulee muutosmuotoilija verkossa.

Nyt olemme jo kovimmalla tasolla.
Melkein mahdottoman edessä.
Nyt muotoilemme yrityksen koko
liiketoiminnan. Kohti menestystä!
Sinusta tulee muutosmuotoilja
112-> Harvinaisuus vielä.

Suurenmoinen syksy odottaa Sinua!
Muotosmuotoilutoimisto on Lapin ELY-keskuksen innovatiivinen työvoimakoulutus. Koulutukseen voi osallistua 21
lomautettua, työtöntä tai vaikka alan yrittäjää vailla työtä. Teemme yhdessä 21 melko isoa kehittämisprojektia
yrityksille ja rakennamme niille elinvoimaa. Yritykset saavat superosaamista ja 60 htpn projektin. Maksutta.
Tuo mukaan vaikka oma yrityksesi. Teemme muutosmuotoilun
kokonaan toimistolta tai tulemme käymään. Silloin yritys maksaa
vain matkat ja kohtuullisen ylöspidon. Muutosmuotoilutoimisto tuo vahvasti yrityksiään esille verkossa ja uutiskirjeissään.
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