BC 03-2021

KHÓA HỌC KINH DOANH

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
KHÓA ĐÀO TẠO DO CHUYÊN GIA NHẬT HƯỚNG DẪN TỪ XA

- Phát triển kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin để sắp xếp các vấn đề hiện trạng và có
thể đề ra các hành động để giải quyết vấn đề
- Tìm hiểu các cách thức lãnh đạo cần thiết để xây dựng đội nhóm và có thể giải quyết phù
hợp với tình hình thực tế
- Vận dụng các kỹ năng hỗ trợ (Facilitation skills) và kỹ năng Huấn luyện (Coaching skills) để
tạo động lực nhằm khuyến khích hoàn thành mục tiêu cá nhân cũng như tập thể.

GIẢNG VIÊN:
Ông Koji YONEKAWA
- Giám đốc nhân sự công ty cổ
phần S-Pool.
- Thành viên sáng lập của
S-Pool, phụ trách các lĩnh vực:
dịch vụ gia công phần mềm
mới, xây dựng hệ thống quản
trị nhân lực và vận hành chế độ
nhân sự cho 6 công ty trong
tập đoàn; tuyển dụng hơn 100
người/năm và đào tạo cho
khoảng 700 nhân sự.

ĐỐI TƯỢNG:
Cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự, trưởng phòng
và các cá nhân có quan tâm.

NỘI DUNG:

- Những năng lực lãnh đạo cần có trong giao tiếp
- Nhận định tổng quan môi trường kinh doanh bên
trong và bên ngoài
- Chiến lược và tổ chức, các phong cách lãnh đạo
- Xây dựng đội nhóm, tình thần lãnh đạo hợp tác và
cạnh tranh
- Tầm quan trọng của chiến lược, quyết định, giao tiếp
- Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin
- Giao tiếp để nâng cao năng lực đội nhóm, cá nhân
*Lưu ý: Học viên sẽ học tập trung tại VJCC-HCMC dưới sự
hướng dẫn của giảng viên từ bên Nhật qua Zoom.

THỜI GIAN:
5, 6 & 7/11/2020 (3 ngày)
Sáng: 9:00 – 12:00
Chiều: 13:30 – 16:30
LIÊN HỆ:
Mr. Đức, Ms. Thùy
Tel: (028) 3512 2151
Email: bc@vjcchcmc.org.vn
Web: www.vjcchcmc.org.vn

HỌC PHÍ:
2.500.000 VNĐ/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

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

