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Tại sao quan điểm hiện đại về phát triển nguồn nhân lực
không chỉ chú trọng đến việc chọn lựa được những nhân
viên giỏi nhất về kỹ thuật và chuyên môn? Có bao giờ bạn
tự hỏi tại sao mình có kinh nghiệm và chuyên môn rất tốt
nhưng không thể thăng tiến lên vị trí cao hơn? Tại sao
mình tài giỏi như vậy mà vẫn không được công ty trọng
dụng? Những trăn trở kể trên sẽ không đến nếu bạn nâng
cao được năng lực hợp tác, tinh thần đồng đội
(Teamwork), khả năng kết nối để làm việc hiệu quả với
những cộng sự trong cùng công ty. Trong kỷ nguyên
VUCA và CMCN 4.0 hiện nay, Teamwork không chỉ mang
lại thành công cho toàn tổ chức trong việc hoàn thành
mục tiêu kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp,
mà còn giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện hơn, gắn kết và
cảm nhận được giá trị, ý nghĩa của công việc. Đến với
chương trình đào tạo Teamwork của chúng tôi, bạn sẽ có
một khởi đầu mới trong hành trình nâng cao năng lực
bản thân và cùng nhau xây dựng nên một tập thể vững
mạnh, sẵn sàng cùng nhau chinh phục các thử thách mới.
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“Đến với nhau chỉ là bắt đầu, cùng bên nhau là có
tiến bộ và làm việc với nhau mới là thành công.”

~ Henry Ford ~

https://www.facebook.com/kdconsulting.vn/
https://www.youtube.com/channel/UC-S5_ARJEIsB9SAjYuUUpqA
https://www.kdconsulting.vn/
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.kim_dang_trading_production_consulting_company_limited.2ace668579acc8d962f778257cd7fff4.html


Mục tiêu của khóa học này là giúp học viên nhận thức được tầm
quan trọng và sự cần thiết phải cải thiện năng lực Teamwork trong
môi trường kinh doanh hiện đại
Hiểu các phương thức đánh giá hiệu quả làm việc nhóm
Vận dụng các biện pháp đào tạo và phát triển nhóm, hỗ trợ nhằm
tăng hiệu quả làm việc nhóm.
Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực Teamwork, nhận biết rõ
những ưu và khuyết điểm của chính mình để cải thiện chỉ số
Teamwork trong quá trình làm việc với sếp và cộng sự. 

       Các học viên sau khóa học sẽ biết cách :
Đọc hiểu chỉ số năng lực Teamwork.
Định hướng và hoàn thiện kế hoạch cải thiện chỉ số Teamwork cho
bản thân. 
Thực hiện lên kế hoạch ứng dụng và rèn luyện. 
Tái đánh giá để tiếp tục cải thiện năng lực Teamwork lên tầm cao. 
Cải thiện hiệu quả tinh thần hợp tác làm việc theo đội nhóm thông
qua các khảo sát, đánh giá. 
Trở thành thành viên đáng tin cậy trong tập thể, liên kết hợp tác
với nhau hơn.

Khoá học phù hợp với:  Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh
nghiệp, giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng ban,
Các thành viên có muốn phát triển, hoàn thiện bản thân
nhằm làm việc thành công cùng các cộng sự khác
Số lượng: 25 - 30 học viên 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Khảo sát, đào tạo lý thuyết, nhập vai, thảo luận tình huống,
trò chơi, “tập kích não", hỏi đáp.

" Kỹ năng hợp tác & làm việc đội nhóm- Kim Đăng Consulting"

Thời gian : kéo dài 1 ngày. Từ 8:30 - 17:00.
Tại nhà máy (đề xuất) hoặc trung tâm đào tạo của Kim Đăng
Consulting tại Khu công nghệ phần mềm ITP – ĐHQG TP.HCM.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO



Có thể tùy chỉnh nội dung đào tạo để phù hợp với đặc thù và
kết quả phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) của quý khách hàng

" Kỹ năng hợp tác & làm việc đội nhóm - Kim Đăng Consulting"

Phần I. Lý do, lợi ích và các yếu tố nền tảng của tinh thần đồng
đội, làm việc theo nhóm (Teamwork)
• Những khó khăn & thách thức trong môi trường kinh doanh hiện 
đại
• Những lợi ích, tầm quan trọng của Teamwork và sự cần thiết phải 
thay đổi
• Những cạm bẫy, sai lầm cần tránh tạo ra một nhóm rối loạn
• Xây dựng mục đích của nhóm phù hợp với mục tiêu kinh doanh
công ty
• Thực hành với các tình huống thực tế

Phần II. Vai trò & trách nhiệm của thành viên trong nhóm
• Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, tính cách cửa từng thành viên
• Ma trận trách nhiệm RACI
• Gắn kết, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
• Thực hành theo nhóm với các tình huống thực tế

Phần III. Vai trò của người lãnh đạo nhóm
• Phong cách lãnh đạo lý tưởng cho một nhóm lý tưởng
• Thống nhất sứ mạng, cam kết, phương thức làm việc theo nhóm
• Tuyển dụng và phát triển nhóm làm việc hiệu quã
• Đánh giá kết quả thực hiện
• Theo dõi nhóm và tiến độ của từng cá nhân
• Thực hành theo nhóm với các tình huống thực tế

Phần IV. Kết nối hiệu quả, giao tiếp và khen thưởng
• Trực quan hóa thông tin, báo cáo, truyền thông của nhóm
• Sử dụng ý kiến đóng góp và hướng dẫn
• Lắng nghe tích cực
• Khen thưởng, kỷ luật
• Hỗ trợ thành viên bị cô lập, quá tải, quan trọng
• Giải quyết xung đột
• Kết nối hiệu quả
• Thực hành theo nhóm với các tình huống thực tế0

Phần V. Đánh giá và tổng kết
• Khảo sát đánh giá chỉ số teamwork nhà máy
• Kế hoạch hành động sau đào tạo cho bản thân & đội ngũ để xây
dựng “văn hóa Teamwork” bền vững cho công ty

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
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