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Đặc điểm 
hội thảo

 Tổng quan khóa học

⬧ Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy với rất 
nhiều bài thực hành

⬧ Báo cáo kết quả khóa học bao gồm kết quả kiểm tra và kết quả thực 
hành sẽ được gửi tới các học viên sau khóa học

Thống nhất tư duy làm việc nhằm tạo ra thành tích tốt nhất cho toàn Công ty

 Thông tin khóa học

Ngày 1 (HCM: 28/3) Ngày 2 (HCM: 29/3)

Giảng viên

Học phí

Địa điểm

Ngày & Giờ

Chuyên gia Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Việt)

4. Nội qui và Ý thức
Lý thuyết: Nội qui (tiêu chuẩn) là thỏa thuận giữa các 

nhân viên để thoải mái làm việc cùng nhau 
Thực hành: Nhận dạng nội qui (tiêu chuẩn) không tuân 

thủ. Xác định giải pháp cải thiện và nâng cao ý 
thức theo mục đích nội qui (tiêu chuẩn).

2. Vai trò và trách nhiệm của nhân viên
Lý thuyết: Hướng tới đạt được mục tiêu của cả công ty 

và nhân viên, hoàn thành công việc theo tiêu 
chuẩn, cải thiện kết quả của công việc được 
giao, làm việc theo nhóm, phát triển bản thân

Thực hành: Đánh giá tình trạng thành tích hiện tại

1. Công ty là gì? Kỳ vọng đối với nhân viên.
Lý thuyết: Công ty là nơi mọi người làm việc cùng với 

nhau vì mục tiêu chung, mỗi nhân viên là một 
phần của Công ty 

Thực hành: Nhận dạng sự khác biệt giữa nhân viên làm 
việc cho công ty và làm việc trong công ty

5. Giao tiếp cởi mở
Lý thuyết: Đừng ngại nêu ý kiến để xây dựng ý tưởng tốt 

hơn, không sợ tạo ra xung đột mà thông qua 
xung đột để hiểu nhau hơn

Thực hành: Thảo luận xác định giải pháp cho sự cố gây 
xung đột giữa các nhân viên

3. Teamwork
Lý thuyết: Mở rộng phạm vi và làm việc đội để đối ứng 

những việc bị bỏ quên, những việc bị quá tải 
hoặc những việc có sai lỗi cần sửa chữa

Thực hành: Xác định hành động hợp tác cần thiết được 
thực hiện theo quan điểm mục tiêu chung

6. Ý nghĩa của công việc đối với cuộc sống là gì?
Lý thuyết: Làm việc không chỉ vì kiếm tiền hay chức vụ, 

công việc là 1 phần quan trọng trong cuộc đời.
Không chỉ đơn giản là làm việc, hãy làm việc với 
tâm trí và sự nỗ lực của mình.

Thực hành: Vẽ lộ trình dài hạn trong công việc của bạn

Công Ty TNHH Tư vấn vàđào tạo quản lýquốc tế
Liên hệ: HN: Tel) 024.3222.2171, Mail) imtc_hanoi@imtc.vn, HCM: Tel) 028.3551.1900, Mail) imtc_hcmc@imtc.vn

Kenji Hachiya: Tel) 093.424.8018, Mail) hachiya@imtc.vn, Website) imtc.vn
Địa chỉ: HàNội: Tầng 5, số 138 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.

HCM: Phòng 303, Lầu 3, số 29 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Sẽ được thông báo sau khi đăng ký

4,200,000VND/học viên (bao gồm cơm trưa, chưa có VAT)
(Công ty đăng ký 03 học viên sẽ được miễn phí cho  01 học viên)

Hồ Chí Minh: Ngày 28 & 29/03/2019, 08:30 Sáng ～ 05:00 Chiều

★ Tạo ra thành tích tốt nhất theo công ty chứ không phải theo cá nhân

⬧Không chỉ thực hiện công việc được giao mà còn cải thiện kết quả từng công 
việc 

⬧Đạt được mục tiêu của nhóm bằng cách cùng làm việc và giúp đỡ lẫn nhau

⬧Giữ ý thức sở hữu công ty để tạo ra không khí làm việc hiệu suất cao


