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 Tổng quan về khóa học

 Thông tin hội thảo

Ngày 1 (HN: 07/09, HCM: 21/09) Ngày 2 (HN: 08/09, HCM: 22/09)

Sẽ được thông báo sau khi đăng ký

Tạo lập mối quan hệ hợp tác với nhân viên hướng tới kết quả công việc tốt hơn

★ Giao tiếp cởi mở với cấp dưới để xây dựng mối quan hệ hợp tác
Kết quả của đội là kết quả của người quản lý. Mang lại kết quả công 

việc tốt hơn thông qua hướng dẫn nhân viên tốt hơn.
Giao tiếp tốt hơn với cấp dưới để hiểu nhân viên hơn và hướng dẫn 

công việc từ quan điểm của nhân viên.
Báo cáo đơn giản, súc tích, trả lời được câu hỏi từ phía người nghe

3.  Hướng dẫn từ quan điểm của cấp dưới
Lý thuyết: Hiểu rõ tính cách, điểm mạnh/yếu của nhân viên. 

Áp dụng phương pháp hướng dẫn phù hợp
Thực hành: Hiểu nhân viên và Cách hướng dẫn tương thích

2.  Xác định mục đích công việc từ quan điểm của
khách hàng

Lý thuyết: Chia sẻ mục đích công việc để nâng cao tinh thần làm
việc tự chủ của nhân viên

Thực hành: Xác định mục đích và yêu cầu công việc

1.  Xây dựng mối quan hệ cởi mở, hợp tác
Lý thuyết: Kết quả của đội là kết quả của quản lý. Tận dụng 

điểm mạnh của nhân viên để tạo ra kết quả tốt hơn
Thực hành: Đánh giá mối quan hệ hiện tại

7.  Báo cáo ngắn gọn, rõ ràng
Lý thuyết: Trả lời trực diện, ngắn gọn và rõ ràng hướng vào

câu hỏi từ người nghe
Thực hành: Báo cáo kết quả công việc với cấp trên

5.  Giao tiếp để tận dụng điểm mạnh của nhân
viên

Lý thuyết: Chủ động đứng trên quan điểm của nhân viên để
giao tiếp và hiểu suy nghĩ của nhân viên

Thực hành: Lắng nghe ý kiến khi nhân viên thực hành

6.  Xây dựng thông tin từ quan điểm người nghe
Lý thuyết: Hiểu mục đích của người nghe, thu thập và cân

nhắc thông tin dựa trên mục đích
Thực hành: Thu thập và cân nhắc thông tin

4.  Hướng dẫn bằng hành động của nhân viên
Lý thuyết: Hướng dẫn điểm quan trọng của công việc bằng

cách làm rõ hành động cần nhân viên thực hiện
Thực hành: Xác định điểm quan trọng, thực hiện hướng dẫn

8.  Tổng kết khóa học
Lý thuyết:  Ôn lại các chủ đề. “Học để biết. Hiểu thông qua áp

dụng thực tế”
Thực hành: Kế hoạch hành động và bài kiểm tra sau hội thảo

 Giảng dạy bởi giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm với 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.
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