MARJUKKA MIKOLA
KTM, NTM

Lionleap Coaching Oy
Esimiestyön kehittäjä, valmentaja, kouluttaja
PROFIILI
YHTEYSTIEDOT
www.lionleap.fi
040 5536460
marjukka.mikola@lionleap.fi

Olen esimiestyön kehittämisen, näyttötutkintotoiminnan sekä uravalmennuksen
ammattilainen. Minulla on yli 20 vuoden käytännnön kokemus johtamisesta, esimiestyöstä ja
kehittämistyöstä sekä vankka kokemus kouluttamisesta, valmentamisesta, sparraamisesta ja
ohjaamisesta. Otan asioista selvää, toimin tavoitteellisesti ja paineensietokykyni on hyvä.
Innostan ja innostun.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET

Marjukka Mikola

Valmentaminen ja kouluttaminen

Lionleap Coaching Oy

- johtajuuden, esimiestyön ja yrittäjyyden valmennukset sekä uravalmennus

Sallinkatu 2 C 56

- ryhmä- ja yksilövalmennus, coaching, mentorointi

00250 Helsinki

Johtajuus ja esimiestyö
- strateginen ja operatiivinen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, projektijohtaminen

https://fi.linkedin.com/in/

Näyttötutkintotoiminta

marjukkamikola

- liiketalouden ja yrittäjyyden tutkinnt mm. JET, LAT, YJET, YAT, Yritysneuv.EAT
- koulutus, arviointi, ohjaus

KOULUTUS

- näyttötutkintomestari
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

KAUPPATIETEIDEN MAISTERI
KTM 2015

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

- yritysneuvonta, pienyrittäjien ohjaaminen
- omakohtaista kokemusta yritystoiminnasta (oma yritys, käynnistänyt useita yrityksiä)
Urasuunnittelu ja uravalmennus
- yksilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta yli 1000 hlölle

Pääaine: Strateginen johtaminen
Sivuaine: Psykologia
Lisäksi lukuisia täydennys- ja
lisäkoulutuksia, mm. NTM-, Coachja MTEA1-ohjaajapätevyys.

MOTTO JA TAVOITE
Uskon, että hyvä johtaminen
sekä osaava ja innostunut

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
KOULUTTAJA, VALMENTAJA, YRITTÄJÄ
Lionleap Coaching Oy 2010 Johtamis-, yrittäjyys- ja uravalmennukset skä näyttötutkintoihin liittyvät palvelut, mm.
arviointi, ohjaaminen, kouluttaminen.
KOULUTUSJOHTAJA, VARAREHTORI
MJK-instituutti 2007 - 2009
Oppilaitoksen strateginen ja operatiivinen johtaminen ja kehittäminen sekä näyttötutkintotoiminnan ja järjestämissuunnitelmien kehittäminen. Koulutustiimin esimies.

tärkeimmät voimavarat. Hyvän

KEHITYSPÄÄLLIKKÖ & PALVELUPÄÄLLIKKÖ
Suomen Posti Oyj 1990-2006

työelämän sekä henkilöstön

Myynti ja markkinointi, Kehityspäällikkö: Myyntiorganisaation, B2B-myynnin ja

hyvinvoinnin, osaamisen ja

asiakkuuden hallinnan toimintamallien kehittäminen sekä lukuisia erilaisia henkilöstön ja

motivaation edistäminen on minulle

liiketoimintaprosessien kehittämistehtäviä ja -projekteja. B2B-myyntijohdon

sydämen asia. Kouluttajana ja

tukeminen. Myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstön valmennusten suunnittelu ja toteutus.

kehittäjänä tavoitteenani on tuoda

Logistiikkakeskus, Kehityspäällikkö: Logistiikkakeskuksen taloushallinto skä henkilöstön,

uusia näkökulmia ja herättää

toiminnan ja laadun kehittäminen

oppijassa innostus ja kiinnostus

Leasingpalvelut, Palvelupäällikkö: Palvelutuotantoyksikön operatiivinen johtaminen,

ottamaan asioista selvää, kehittymään

vastuu tuloksesta, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydestä sekä toiminnan kehittämisestä.

ja kehittämään.

Yksikössä lähes 300 henkilöä.

henkilöstö ovat yrityksen

