Turnaround Management Consultant TMC XVI
Elämää koronan jälkeen - yritykset kuntoon!
Kuten tiedämme, Covid-19 pandemia on vaikuttanut paitsi meihin kaikkiin, niin sillä on ollut ja tulee olemaan
voimakas vaikutus monien yritysten toimintaan. Monet hyväkuntoisetkin yritykset ovat joutuneet
huomattavan vaikeaan tilanteeseen äkillisen muutoksen ja nyt jo pitkään jatkuneiden vaikeuksien myötä. Nyt
jos koskaan on uusille Turnaround-osaajille tarvetta. TMA Finland ry ja sen toiminnassa pitkään tiiviisti
mukana ollut Nurmi Consulting Oy järjestävät yhteistyössä jo 16. TMC-kurssin (Turnaround Management
Consultant).
Kenelle?
- Kokenut henkilö, jolla on sopiva koulutus sekä perustiedot sekä liiketoiminnasta että yritystaloudesta
o Tyypillisesti taustalla on hyvä olla yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto (tai sitä vastaavat
tiedot, kuten MBA-kurssi, työkokemus jne.).
- Henkilölle, jolla on tarve parantaa osaamistaan haasteellisten tilanteiden kanssa painivien yritysten
osalta.
- Kurssilaisia ovat olleet mm. rahoitusalan ammattilaiset, konsultit, juristit, yritystalouden asiantuntijat,
tilintarkastajat, kehitysyhtiöiden henkilökunta, yritysten arvioinnin asiantuntijat ja vuokrajohtajat
- Erityisen tärkeä koulutus on nimenomaan sertifioiduiksi Turnaround-konsulteiksi pätevöitymään
haluaville
Miksi nyt?
- Lähes joka viidennellä yrityksellä oli jo ennen koronaa noteerattuja maksuvaikeuksia.
- Taloudellisesti riskialttiita yrityksiä oli Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan n. 100.000.
- Suomessa on asiantuntijasertifioinnin hakenut 90 konsulttia, mutta näistä aktiivisesti konsulttina
toimii arvioilta vain 30 henkilöä, ja siinäkin ryhmässä on käynnissä merkittävä sukupolvenvaihdos.
Miksi tämä koulutus?
- Ainutlaatuinen koulutus Suomessa, jo 200 koulutettua asiantuntijaa
- Nyt järjestettävä kurssi on järjestyksessä jo 16.
- Alan parhaat ja kokeneimmat asiantuntijat toimivat opettajina.
- Nyt on kova tarve Turnaround-osaajista ja -konsulteista
Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 12 henkilöä. Kurssin rakenne on seuraava: 12 iltaa (á noin 2 tuntia,
alkaen esim klo 19) etäkoulutusta toukokuussa ja kesäkuun alkupuolella. Nämä koulutukset toteutetaan
verkossa Zoom-sovelluksella. (Ei matkustamista, ei häiriötä työlle eikä mainittavaa häiriötä muulle elämälle)
Viimeksi (TMC XV v. 2020) koulutuksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
- Kurssin esittely ja kurssilaisten esittely
- Turnaround Management TMA toiminta Suomessa ja kansainväliset ulottuvuudet
- Kassa, käyttöpääoma ja kassaennusteet
- Yrityssaneerauksen periaatteet
- Kriisiviestintä
- Henkilöstö ja YT-laki
- Muutostiimin rakentaminen
- Turnaround käytännössä ja tilanteen haltuunotto
- Turnaround konsultointi elinkeinona
- PK-yrityksen rahoitus
- Myynnin johtaminen ja parantaminen
jne.
Teoriakoulutuksen lisäksi koulutukseen sisältyy kolmen päivän workshop Helsingissä syyskuussa 2021.
Workshopin tarkoitus on paitsi verkostoitua, myös harjoitella opittuja taitoja mm. case-harjoituksina ja muina
aktiivisina ryhmätöinä. (Syksyn jakso järjestetään syyskuussa jos tilanne sen sallii).
Koulutuksen suorittanut voi hakea Turnaround Management Finland ry:n jäsenyyttä ja TMC-sertifiointia.
Kurssin hinta on 2 400 € + alv 24%.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.4.2021 mennessä:
Kari Nurmi, Nurmi Consulting Oy (TMA Finland ry:n sopimuskumppani koulutuksen järjestämisessä)
p. 050 598 8336, kari.nurmi@nurmiconsulting.fi

