
Katso video ja lähde mukaan
luomaan nuorille uusia polkuja
työelämään!  

Teetä tekemättömät työt WorkPilotsilla!

Tampereella rakennetaan nuorille mahdollisuuksia työelämässä
sekä yrityksille uusia, helppoja tapoja rekrytoida apuvoimia
suomalaisen WorkPilots-sovelluksen avulla. Samalla nuoret
saavat arvokasta työkokemusta ja pääsevät näyttämään
osaamisensa. Sanni Vihersaari on palkattu Tampereen
kaupungille auttamaan yrityksiä sopivien nuorten
palkkaamisessa.

Lue lisää lehdestämme helppokäyttöisestä sovelluksesta

Eurooppalaisten rahoitusvälineiden
hyödyntäminen yritysten ja hankkeiden
rahoituksessa 10.10.2017 klo 10.30–12

Euroopan komission Vesa-Pekka Poutanen:
Euroopan investointiohjelman tulevaisuus ja
painopistealueet, Euroopan investointipankin Jukka
Luukkanen: EIP:n ESIR-rahoituksen edellytyksistä
ja välineistä, OP Tampereen Kari Lepistö:
Välittäjäorganisaation näkökulma EU–rahoitukseen,
Finnveran Juha Ketola: Finnveran rooli
eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Johtaminen ja turvallisuus fiktioiden
maailmassa 25.10. klo 14.30–18.00

Tietoturvaa, informaatiota ja johtajuutta käsittelevän
seminaarin juontaa TTY:n rehtori Mika Hannula,
avaussanat esittää Pirkanmaan maanpuolustuksen
tuen puheenjohtaja Esko Raskila. Puheenvuorot ev
Sakari Wallinmaa: Yrityksen tietoturvallisuus ja
henkilöriskit, tekniikan tohtori Kari Neilimo:
Yrityskriisistä ulos - muutosjohtajan selviytymisopas,
johtaja Matti Apunen: Faktojen sota. Informaation
oikea ja väärä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

4.10.2017 e-jäsentiedote

Share this email:

Avaa selaimessa  |  Välitä eteenpäin
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TALOUSFOORUMISSA
9.10.2017 klo 13–16

Talouskatsaus
Yritysbarometri ll/2017
Innovaatiotilannekuva
Suuryrityspaneeli
PK-yrityspaneeli

Ilmoittautuminen ja

lisätietoja

Tervetuloa verkostoitumaan Näsilinnaan!

Kauppakamariaamiainen pe 13.10. klo 8.30

Yhteistyössä Mainostoimisto Propaganda
Finland Oy:n kanssa

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Tero J Kauppinen: Hallitse ajatteluasi, kesytä egosi ja johda
aidosti

Itsensä johtamisessa ensimmäinen sana on ”itse”. Kuka on itse? Voisi
kysyä, kuka minä olen? Jotkut vastaavat kysymykseen ”kuka minä
olen?” vastaamalla ”mitä minä olen?"

Lue lisää Tampereen kauppakamarilehden blogista

YRITYKSET KERTOVAT
Tampereen kauppakamarilehdessä

Järjestä tehokas kokous Holiday Inn
Tampere - Central Station -hotellissa

Central Station -hotelli on ideaali paikka
kokousten järjestämiseen. Keskeinen ja helposti
saavutettava sijainti säästää kokoustajien aikaa,
ja nykyaikainen tekniikka helpottaa omien ja
hotellin laitteiden välillä operoimista.

Tervetuloa tutustumaan Tampereen kauppakamarin toimintaan!

Aamiainen uusille ja jäseniksi aikoville 12.10. klo 8.30-10.30. Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Ilmoittaudu
mukaan
lokakuun
koulutuksiin!

Tutustu syksyn koko koulutustarjontaan tästä linkistä ja
valitse parhaat - kannattaa kertoa kollegallekin
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Varaa paikkasi nyt!

HHJ-ALUMNISEMINAARI 22.11.2017:
aihekokonaisuutena strategian jalkauttaminen

Pääpuhujana professori Alf Rehn.
Puheenvuorot Finlayson, Solita, HappyOrNot ja Case
Flexim ja Case Kotisun.

Valtakunnallinen tapahtuma HHJ-kurssin ja HHJ-
puheenjohtajakurssin suorittaneille.

Julkaistu ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätietoja

Kiistäminen kannattaa aina

Asianajotoimisto Alfan
lakikatsaukseen

Myynti julkishallinnolle? –
Menestyksen avaimet
kaupankäyntiin julkisen
sektorin kanssa

KPMG:n lakikatsaukseen

10.10. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJA-ASETUS - TIEDÄTKÖ VELVOITTEESI?
Asiantuntijana lakimies Maarit Niemistö ja Fondia Oy:n henkilöstö
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

25.10. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

SOCIAL SELLING
Asiantuntijana Sani Leino, Adeptus Partners Oy.
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

26.10. klo 9-16
Technopolis
Yliopistonrinne

VOIMAVARAT JA ONNISTUMISET ESIMIESTYÖN PERUSTANA
Asiantuntijana Senior Advisor Leena Rautiainen, Azets People Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

@HHJ_fi Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuudesta lisätietoja tästä linkistä!

• ke 11.10.
klo 12.15-16.30
• to 12.10.
klo 8.30-15

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI LOKAKUUSSA 2017
Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja
ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen
jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Kaksipäiväisen kurssin hinta kauppakamarin
jäsenille 1550 € (+alv), normaalisti 1950 € (+alv).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

13.10.2017
klo 9-16

UUTUUS: Hallitus ja strategian toteuttaminen - Miten hallitus varmistaa strategian
toteutumisen? Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-tuoteperheen uusi aktiivinen
ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista,
yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Uutiskirje on lähetetty osoitteeseen noora.hietanen@tampere.chamber.fi | © 2017
Osoitelähde: Tampereen kauppakamarin jäsen- ja yhteystietorekisteri,
rekisteriseloste avautuu tästä. Uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua seuraavaa
linkkiä klikkaamalla: unsubscribe  |
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