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Phương pháp TWI do bộ phận TWI thuộc Ủy Ban Nhân Lực Chiến
Tranh của Mỹ triển khai trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong bối
cảnh thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động lành nghề trong các nhà
máy sản xuất vũ khí do nguồn lao động chính là nam giới tham gia
quân đội, phương pháp TWI lần đầu tiên được áp dụng thí điểm để đào
tạo những người công nhân mới, phần lớn là phụ nữ nội trợ, không có
kiến thức kỹ thuật trở thành các công nhân lành nghề, có thể hoàn
thành công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, không sai
sót với thời gian đào tạo ngắn nhất có thể.
Ngày nay, huyền thoại TWI đang hồi sinh ngoạn mục. Các nền tảng về
TWI lại được vận dụng phù hợp một cách hoàn hảo đáng kinh ngạc
trước những thách thức cho sự tồn vong của doanh nghiệp trong cuộc
CMCN 4.0. Hoàn cảnh lịch sử thay đổi nhưng các vấn đề biến động về
lưc lượng lao động như tỉ lệ nghỉ việc và vắng mặt cao, môi trường làm
việc thiếu an toàn, năng suất thấp, chất lượng chuyên môn tay nghề
kém, suy giảm tinh thần, thiếu linh hoạt, vv... vẫn thế. 
JR là một trong ba trụ cột của phương pháp TWI - một mô hình được
áp dụng rộng rãi trong các công ty ứng dụng Lean. JR đào tạo cho các
quản lý sản xuất, giám sát, trưởng các bộ phận có quản lý nhân viên
cách thức quản lý lực lượng lao động, xây dựng mối quan hệ tin tưởng,
tôn trọng lẫn nhau, đánh giá việc thực hiện các hành động thích hợp
để xử lý và ngăn chặn các vấn đề nhân sự gây ảnh hưởng đến sản xuất..
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"Remember the difference between a boss and
a leader : A boss says go! A leader says let us go!"

~ George E.M. Kelly ~
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Các học viên sau khóa học sẽ nhìn nhận một cách đúng đắn về bản
chất của các vấn đề nảy sinh trong môi trường công việc, từ đó xây
dựng được văn hóa tin cậy và hợp tác, tối đa hóa tiềm năng của lực
lượng lao động, tinh thần và mức độ gắn kết của nhân viên,  
Biết cách phát hiện và sớm giải quyết những vấn đề nảy sinh liên
quan tới các mối quan hệ trong công việc bằng cách thức khoa học.
Cải thiện hiệu suất công việc: năng suất, chất lượng, an toàn, giá
thành. 
Thay đổi từ vai trò của một "người ra lệnh“ trở thành một "huấn
luyện viên“, tạo ra một môi trường làm việc giàu tính học hỏi, tạo
động lực, văn hóa trao quyền và đồng cảm chia sẻ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Khóa học được thiết kế để hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp
nắm vững cách thức quản lý lực lượng lao động, đánh giá và thực hiện
các hành động thích hợp để xử lý và ngăn chặn các vấn đề về nhân sự
gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của nền tảng của những mối quan hệ tốt
đẹp đối với mức độ gắn kết của nhân viên, phát triển bền vững và
nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khoá học phù hợp với: quản lý sản xuất, tổ trưởng, chuyền trưởng ,
đội ngũ HR, đội ngũ L&D (Learning & Development), R&D, CI, IE,
TPM, quản lý các phòng ban có nhiều nhân viên, ...
Số lượng: 25 - 30 học viên.

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

"Kỹ năng lãnh đạo trong công việc (JR)- Kim Đăng Consulting"

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



Giới thiệu tổng quát về Kỹ năng lãnh đạo trong công việc JR.
Thảo luận về những vấn đề, khó khăn và thách thức các cán bộ hiện
trường thường gặp.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp trong công việc.
Mục tiêu của JR.
Các kết quả đến từ đào tạo JR.
Thẻ 4 bước JR.
Phương pháp 4 bước trong JR :

Nền tảng của việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.
Thảo luận các tình huống, phân vai kịch bản xử lý các tình huống
thực tế.

               - Bước 1: Thu thập dữ liệu thực tế, bao gồm về mặt chính  
               sách và ý kiến của mọi người.
               - Bước 2: Cân nhắc và quyết định thông qua việc kết nối 
               và đo lường giữa phương pháp hiện tại và kết quả mong 
               muốn, từ đó đưa ra các hành động hiệu quả hơn.
               - Bước 3: Hành động.
               - Bước 4: Kiểm tra kết quả một cách thường xuyên như 
               một thói quen, quan sát và so sánh trước và sau khi áp dụng JR.

NỘI DUNG 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
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