BC 25-2122

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN NHÂN SỰ
Giảng viên
Ông Phan sơn
Hiện tại, ông là người sáng lập,
đồng thời giữ vị trí Chuyên gia
trưởng tại Học viện quản trị HRD
Academy. Hơn 10 năm qua, ông
đã trực tiếp tư vấn, huấn luyện
cho hơn 12.000 CEO, nhà quản
lý, và cán bộ, nhân viên tại nhiều
doanh nghiệp về kỹ năng quản
lý, lãnh đạo; kỹ năng làm việc
chuyên nghiệp.
LĨNH VỰC HUẤN LUYỆN: Phát triển năng lực quản
lýPhát triển năng lực lãnh đạo, Quản trị nhân sự hiện đại,
Năng lực điều
hành doanh nghiệp cho CEO, Xây dựng hệ thống đào tạo
và phát triển trong doanh nghiệp, Xây dựng hệ thống BSC/
OKRs
LĨNH VỰC CỐ VẤN: Cố vấn CEO điều hành, Cố vấn xây
dựng hệ thống quy trình, chính sách quản trị nhân sự, Cố
vấn nâng
cao năng lực lãnh đạo cho doanh nhân, Coach 1-1 cho
CEO/HR/L&D

Đối tượng
- Trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu là các
doanh nghiệp nhỏ, giám đốc bộ phận nhân sự,
- Những người có mục tiêu hướng tới vị trí quản lý, giám
đốc nhân sự.
Nội dung
1. Bản chất năng lực cá nhân trong tổ chức
2. Một số mô hình huấn luyện và phát triển: ADDIE/ OILS/
EDAC…
3. Mô hình 70-20-10 trong đào tạo và phát triển
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo cấp bộ phận – công ty
5. Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mô hình Kick Patrick
6. Xây dựng và triển Văn hoá học tập

Thời gian
Ngày 06, 07/7/2022 (3 ngày)
• Sáng: 9:00 - 12:00
• Chiều: 13:30 - 16:30

Học phí
3.800.000VNĐ/học viên
* Giảm 3% cho nhóm trên 3 học
viên
* Giảm 5% cho nhóm trên 5 học
viên
* Giảm 10% cho nhóm trên 10
học viên

Liên hệ

Mr. Đức, Ms. Phương
Hotline: 038.869.8610
Tel: (028) 3512 2151
Fax: (028) 3512 2150
Email: bchcmc@vjcc.org.vn

Địa điểm
Học online trực tuyến qua Zoom.

* LƯU Ý: Quý anh/chị học viên vui lòng đăng ký trước thời hạn 04 ngày để
đảm bảo nhận được tài liệu trước ngày khai giảng.
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