
Trainee-ohjelma: ”Johdon koutsi -trainee –ohjelma”
Haetaan ohjelmaan 2 traineeta, jossa mahdollisuus työpaikkaan  
6kk jälkeen. 

Johdon koutsi: 
BoMentiksen trainee -ohjelma

Etsimme tulevaisuuden osaajia ja tarjoamme mahdollisuuden perehtyä  
valmentajan työhön Johdon koutsi-ohjelmamme kautta. BoMentis Oy:n  
trainee-ohjelma on johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille tulevaisuuden 
huippuammattilaisille. Haluamme tarjota mahdollisuuksia oppimishaluiselle, joka 
on valmis jakamaan tuoreita ja rohkeita näkemyksiään ja laittamaan itsenä likoon 
kehittymisessään kohti johtamisen kehittämisalan huippuosaajaa. 

Haemme valmentajajoukkoomme uusia (1-2) onnistumisten rakentajia eli  
valmentajia, jotka haluavat oppia vaativan ammatin edellyttämät taidot  
hyödyntäen talossa olevaa osaamista ja kehittymistä tukevaa työyhteisöä.

Odotamme sinulta aktiivista toimeen tarttumista ja tilannetajua.  
Rakastat asiakastyötä ja haluat ponnistella heidän vuokseen.  
Työssä tarvitaan erityisesti seuraavia ominaisuuksia
• Esiintymistaitoa
• Vaikuttamis- ja myyntiosaamista
• Yhteistyökykyä
• Osallistamistaitoa, jolla aktivoidaan ryhmäläisiä 
• Rohkeutta haastaa omaa ja toisten ajattelua 

Lisäksi sinulla on kiinnostusta (kokemus ei ole pahitteeksi)
• Kehittää organisaatioihin johtamista
• Ryhmän toiminnasta ja ryhmiin vaikuttamisesta
• Liiketoiminnan periaatteista

Sinulla on lisäksi akateeminen koulutus tai 
ammattikorkeakoulututkinto sekä 
3-5 vuotta työkokemusta.
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Trainee-ohjelman kesto on 6kk ja se alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.1.2018.  
Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen työskentelet toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa BoMentis Oy:ssä (lyhenne BM). 

Ohjelma sisältää kolme jaksoa: 

Jakso I: tutustuminen 2kk
• Valmentajien seuraamista & assistenttityötä
• Oman valmentajaidentiteetin rakentamista: suunnitelman teko + sparraus 

Jakso II: Oman käsialan rakentamista 3kk
• Sovittuja vastuita asiakkailla, tuettuna tehdyn suunnitelman ohjaamana
• Sisäisesti vastuita BM-päivissä ja myyntinuotiolla

Jakso III: arviointi
• Palautteen antamista ja vastaanottamista
• Arvioinnin teko ja päätös jatkosta

Johdon koutsit työskentelevät pääosin Leppävaaran toimistossamme.  
Asiakastyön myötä ohjelmaan osallistuvat liikkuvat muiden valmentajien kanssa, 
pääosin kuitenkin pääkaupunkiseudulla. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 1.3.2017 mennessä osoitteeseen:  
emil.aalto@bomentis.fi. Lisätietoa Trainee-ohjelmasta antaa BoMentis Oy:n  
partnerit: Vesa Ristikangas tai Marjo-Riitta Ristikangas. Hakemukset käsitellään 
kevään 2017 aikana. Hakemusten perusteella kandidaatit haastatellaan. 

BoMentis Oy on valmentavan johtamisajattelun ja toimintatapojen levittäjä. 
Luomme osaavien ammattilaistemme avulla organisaatioon hyvän yhteistyön  
ja johtamisen maaperän. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa  
onnistumisia! 
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