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“The art of choosing men is not nearly so difficult as the art
of enabling those one has chosen to attain their full worth.”

~ Napoleon Bonaparte ~
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Khoá học được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các cấp quản lý
cấp trung nhằm nâng cao nâng lực quản lý nhóm từ việc thấu
hiểu vai trò của người quản lý và nâng cao kỹ năng lãnh đạo.
Cải thiện hiệu quả giao tiếp, tạo lối tư duy tích cực, khả năng
dẫn dắt cải tiến và phương pháp tư duy giải quyết vấn đề.
Định hướng đào tạo và phát triển nhân viên.

Nâng cao kiến thức về vai trò và trách nhiệm của một
người quản lý trong bối cảnh hội nhập.
Cải thiện và tạo mối quan hệ tích cực giao tiếp hiệu quả
với các thành viên trong nhóm thông qua kỹ năng lắng
nghe, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khen ngợi.
Thể hiện vai trò của bản thân trong tổ chức bằng kỹ năng
tạo ảnh hưởng, tạo động lực và tư duy tích cực.
Phát triển kỹ năng lãnh đạo qua việc thấu hiểu các phẩm
chất và phong cách lãnh đạo.
Hiểu về tầm quan trọng của đào tạo và đưa ra định hướng
đào tạo trong việc phát triển nhóm.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Khoá học phù hợp với: trưởng nhóm, trưởng bộ phận,
quản lý sản xuất (tổ trưởng, chuyền trưởng) 
Số lượng: 25 - 30 học viên 

Đào tạo lý thuyết, nhập vai, thảo luận tình huống, trò
chơi, “tập kích não", hỏi đáp, thực tập giải quyết các
vấn đề cụ thể đang diễn ra tại công ty.

"Kỹ năng quản lý sản xuất (SSD) - Kim Đăng Consulting"

Thời gian : kéo dài 3 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.



Hoạt động và trò chơi kích não.
Lãnh đạo và quản lý.
Vai trò và trách nhiệm của quản lý.
3 loại nhà quản lý.
Trách nhiệm & Tinh thần trách nhiệm.
Thảo luận tình huống và nhập vai.
Tư duy tích cực cho lãnh đạo.
Tư duy cải tiến Kaizen.
Trò chơi nhập vai.

Tư duy giải quyết vấn đề PDCA.
3 bước để tạo ảnh hưởng đến người khác.
Xây dựng thái độ tích cực trong cuộc sống và công việc.
Quản lý 4 loại nhân viên để phát triển.
Thúc đẩy làm việc đội nhóm : Kỹ năng quản lý xung đột,
thấu hiểu khoảng cách thế hệ.
Làm việc nhóm.
Kỹ năng quản lý đội nhóm hiệu quả.
Trò chơi, hoạt động nhập vai, thảo luận tình huống.

Tạo ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong nhóm: giao
việc, hướng dẫn công việc, khen ngợi, sửa chữa cách làm việc
kém hiệu quả bằng những phản hồi mang tính xây dựng, giải
quyết mâu thuẫn trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Đối phó với tình huống khó khăn: đối xử công bằng, điều chỉnh
hiệu suất làm việc kém, nghệ thuật từ chối.
Cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong nhóm thông qua
kỹ năng giao tiếp hiệu quả và trở thành một người hướng dẫn
xuất sắc.
Nhập vai & thực hành kỹ năng hướng dẫn bằng "thẻ hướng dẫn".
Khảo sát cuối khóa.
Hỏi & đáp; Tóm tắt và theo dõi kế hoạch hành động.

Ngày 1 - Trở thành một giám sát giỏi

Ngày 2 - Thúc đẩy làm việc đội nhóm

Ngày 3 - Gây ảnh hưởng trực tiếp, giao tiếp hiệu quả
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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

"Kỹ năng quản lý sản xuất (SSD) - Kim Đăng Consulting"



Khách hàng & Đối tác



Khách hàng & Đối tác
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