AUTOKORJAAMOIDEN SUORITUSPALKKAUSKOULUTUS
4.4.2018 AEL, Helsinki
Tehoa ja tuottavuutta korjaamoon suoritepalkalla!
Koulutuksen tiedot
Nimi:
Autokorjaamoiden suorituspalkkauskoulutus
Päivämäärä:

4.4.2018

Kello:

8:30 - 16:00

Paikka:

AEL

Osoite:

Kaarnatie 4, 00410 Helsinki (Kartalla)

Ilmoittaudu ennen: 28.3.2018

Koulutuksen tavoitteena on suoritepalkkauksen selkeyttäminen ja pelisääntöjen omaksuminen sekä valmistelu
suorituspalkan käyttöönottoa varten. Kouluttajana toimii asiamies Kari Rohkea Autoalan Keskusliitosta.
Koulutuksen sisältö
•
•
•

tietoa suorituspalkkauksesta ja sen eduista tuottavuuteen
suoritepalkkauksen perusteet, malli ja käyttöönotto (€/läsnäolotuntia tai vaihtoehtoisesti €/kuukautta kohden)
työnantajan velvollisuudet ja oikeudet eri tilanteissa

Koulutuspäivän jälkeen jokaisella osallistujalla on
•
•
•

suoritepalkkausmalli käyttöönotettavaksi
ohjeet ja suunnitelma miten suoritepalkkaus otetaan käyttöön
tietoa suorituspalkan uudelleen käyttöönotosta

Koulutuksen aikana jokainen työstää suorituspalkkauksen edellyttämät asiat valmiiksi käyttöönotettavaksi omille
mekaanikoilleen. Kouluttaja ohjaa työskentelyssä.
Kenelle
Kaikille, joilla on jo palkkarakenne käytössä eli palkkarakenne 2000 ajan tasalla. Kaikille, joilla on jo suorituspalkka
käytössä, mutta tätä ei ole päivitetty yli kolmeen vuoteen tai ei omaa riittävää tietoa nykyisestä voimassa olevasta
suorituspalkasta.
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki yrittäjät ja korjaamoiden esimiehet sekä palkka- ja palkkausasioista vastaavat.
Ennakkotehtävä
Ennakkotehtäväohjeet ja -lomakkeet tulevat kutsun yhteydessä noin viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostilla. Osallistuja
valmistautuu koulutukseen keräämällä ja tallentamalla lomakepohjaan tarvittavat tiedot korjaamosta, voimassa
olevasta palkkarakenteesta ja työntekijöiden keskiansioista ennen koulutusta.
Jos sinulla on jo suorituspalkka käytössä niin ota tästä myös vastaavat tiedot itsellesi koulutukseen.
On toivottavaa, että kaikilla olisi ennakkotehtävän tiedot täytettynä palkkiopohjiin ja osallistujat ottaisivat oman kannettavan tietokoneen mukaan. Koulutuspäivän päätteeksi jokaisella osallistujalla on omalla kannettavallaan valmis
suorituspalkan käyttöönottolaskelma ja siihen tarvittavat argumentit suorituspalkan käynnistämiseen.
Huom! Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta tuoda kannettavaa tietokonetta mukanasi, niin kerrothan siitä ilmoittautumisen
yhteydessä.

Koulutuksen hinta
Koulutusmaksu AAKL:n ja AKL:n jäsenliikkeiden edustajille on 310,00 € ja muille 380,00 € (koulutuksen järjestäjä ei
ole alv–velvollinen). Koulutuksen järjestäminen edellyttää vähintään 15 henkilön ryhmää.
Jos samasta yrityksestä osallistuu useampi henkilö niin ensimmäisestä menee täysi osallistumismaksu ja seuraavista
saa 10 %:n alennuksen. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 28.3.2018 mennessä TÄSTÄ!
Lisätiedot: Kari Rohkea, p. 040 522 5474 tai kari.rohkea@akl.fi
Tervetuloa!
Autoalan ja Korjaamoiden Liitto ry
Kari Rohkea
toiminnanjohtaja

