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Tunnetko voivasi itse vaikuttaa työtehtäviisi ja niiden järjestelyyn?

Päivämäärä:
Työntekijän nimi:
Lomakkeen täyttäjän nimi:
Lähettävä taho ja yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:

melko selkeitähyvin selkeitä vaativat selkeyttämistä
Perustele:

Kehityskeskustelu

Onko työympäristössäsi jotain sellaista, joka vaikuttaa työskentelyysi?
(melu, kiire, työvälineet, valaistus yms.)

Oletko huomannut terveyteen liittyviä asioita, jotka tulevat esiin työskennellessäsi?

Oletko kokenut onnistuvasi / oppivasi tehtävissä, ja missä erityisesti?

Ovatko työtehtäväsi ja siihen liittyvät ohjeet?

Mitä kehitys- tai parannusehdotuksia sinulla on työhösi liittyen?

1. Henkilökohtainen arviointi

Ohje
Rehellinen palaute, koska tästä työyksikkö ja valmentaja saavat parannusehdotuksia.
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Acer
Typewritten Text
Oletko kokenut onnistuvasi / oppivasi tehtävissä, ja missä erityisesti?
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Typewritten Text
Oletko huomannut terveyteen liittyviä asioita, jotka tulevat esiin työskennellessäsi?
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Typewritten Text
Onko työympäristössäsi jotain sellaista, joka vaikuttaa työskentelyysi.
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(melu, kiire, työvälineet, valaistus yms.)

Mediakone
Typewritten Text
Onko motivaatiosi työntekoon muuttunut?
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2. Työssä viihtyminen

Haluaisitko työssäsi lisäohjausta? Jos kyllä, niin missä tehtävissä?

Lähdetkö mielelläsi töihin?
aina usein joskus harvoin

Miksi?

Onko työpisteesi ilmapiiri?
innostava hyvä kohtalainen vaatii kehittämistä

Kehitettävää mielestäni on:

Onko yhteistyö työkavereiden ja esimiesten kanssa sujunut?
hyvin kohtalaisesti vaatii kehittämistä

Työ- ja/tai koulutustoiveet ja -tavoitteet?

Kehitettävää mielestäni on:

3. Tavoitteet

Haluatko oppia uusia työtehtäviä vai jatkaa ja kehittyä nykyisissä?

Mitä haluat kehittymisessä / oppimisessa painottaa?

Mitä odotat omalta esimieheltäsi?

Ohje
Kannattaa miettiä myös muiden valmennusorganisaatioiden tarjontaa.

Ohje
Ryhmässä toimimista, henkilökohtaista ohjausta, opiskelun yhdistämistä työhön tms.
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4. Pitkän tähtäimen suunnitelma valmennuksen jälkeen

Allekirjoitukset ja nimenselvennys

Esimiehen terveiset:

5. Palaute

Terveiset esimiehelle:

6. Muita huomioita

Olen nähnyt kirjatut tietoni ja hyväksyn ne.

Ohje
Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia esim, Missä näet itsesi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.

Ohje
Rakentavaa palautetta

Ohje
Rakentavaa palautetta
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6. Muuta Tärkeää
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