BC 02-2021
KHÓA HỌC KINH DOANH

KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ

GIẢNG VIÊN:

Ông NGÔ ĐÌNH ĐỨC
- Từng giữ vị trí Tổng giám đốc công ty L&A trong lĩnh vực cung cấp giải pháp
Nhân lực cho các doanh nghiệp Đa quốc gia & Cổ phần lớn tại thị trường Việt
Nam.
Hơn 20 năm giữ các vị trí Quản lý cao cấp trong lĩnh vực Sản xuất, Marketing
và Tư vấn nhân lực cho các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, các tập
đoàn trong và ngoài nước.

ĐỐI TƯỢNG:
Cấp CEO/Giám đốc/Trưởng phòng,
Fundamental Manager (mới hoặc chuẩn
bị thăng chức lên Manager)

NỘI DUNG:
Khám phá Lãnh đạo và vai trò nhà
Quản lý hiệu quả
• Bản chất của quản lý
• 3 chức năng, 4 trách nhiệm của
nhà Quản lý
• Phong cách Lãnh đạo theo DISC

Kỹ năng tạo động lực hiệu quả
• Thuyết nhu cầu Maslow
• Ma trận động lực
• 20 cách tạo động lực đơn giản

HỌC PHÍ:
2.400.000 VNĐ/học viên

THỜI GIAN:
29 & 30/10/2020 (2 ngày)
Sáng: 9:00 – 12:00
Chiều: 13:30 – 16:30
Kỹ năng giao việc và đánh giá nhân viên hiệu
quả
• Tầm quan trọng giao việc hiệu quả
• Qui trình tiếp nhận và tổ chức công việc
• Phương thức đánh giá nhân viên, kỹ thuật
lắng nghe và phản hồi tích cực
Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên hiệu
quả
• Các vấn để gặp phải khi hiệu quả nhân viên
kém
• Trách nhiệm người quản lý với huấn luyện
kèm cặp nhân viên
• Qui trình huấn luyện 4P

Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên
Giảm 10% cho nhóm trên 10 học viên

LIÊN HỆ:
Mr. Đức, Ms. Thùy
Tel: (028) 3512 2151
Fax: (028) 3512 2150
Email: bc@vjcchcmc.org.vn
Web: www.vjcchcmc.org.vn

ĐỊA ĐIỂM:
Phòng Tokyo1-2 Tòa nhà VJCC-HCMC
Số 15 đường D5, Phường.25, Q.Bình Thạnh, HCM

