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Làm thế nào để quản lý và làm việc hiệu quả với mọi nhân viên, kể cả
những nhân viên cá biệt nhất? Làm thế nào để biến những nhân viên
“khó chịu” trở thành “chịu khó”? Làm thế nào để các lãnh đạo cấp trung
có thể tự tin thay “Sếp lớn” phát triển nhân viên của bộ phận mình?

T

rên đây là một trong số rất nhiều câu hỏi
liên quan đến vấn đề quản lý con người,
và sẽ được giải đáp thỏa đáng qua
chương trình đào tạo “Quản lý Con người”
của PACE...
Ai cũng biết, quản lý / quản trị nói chung và
quản lý con người nói riêng là một công việc
vừa có tính nghệ thuật và vừa có tính khoa học.
Là nghệ thuật vì ta có thể dựa vào cảm tính
(kinh nghiệm và trực giác) để quản lý con người.

Là khoa học vì ta có thể dựa vào tư duy,
phương pháp, kỹ thuật và nghiệp vụ để quản lý
con người.
Tóm lại, quản lý con người không chỉ là một
nghệ thuật mà còn là một khoa học. Một khi
đã là khoa học thì phải học mới biết (tự học
hay đi học).

Và phương thức quản lý con người hiệu quả
nhất là vừa dựa vào cảm tính, vừa kết hợp với
các phương pháp và tư duy khoa học.

Chương trình sẽ cung cấp cho bạn những
tư duy mới nhất về quản lý con người, những
phương pháp cần thiết để đánh giá, để tạo
động lực làm việc cho nhân viên, để sắp xếp,
bố trí công việc cho nhân viên, để huấn luyện
và phát triển nhân viên, để lắng nghe nhân viên
hiệu quả,…

Đặc biệt là, giúp bạn biết cách quản lý và
làm việc hiệu quả với mọi nhân viên, kể cả
những nhân viên giỏi hơn mình, những
nhân viên “khó chịu” nhất, những nhân viên
khác biệt về nhiều mặt (cá tính, nhận thức,
lối sống,…)

Ngoài ra, chương trình còn góp phần giúp
bạn trang bị những kỹ năng lãnh đạo để nâng
cao năng lực của cả đội ngũ do mình quản lý.

Thông tin chi tiết về
Chương trình đào tạo
THÀNH PHẦN THAM DỰ
Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc;
Các cấp quản lý chức năng: Trưởng / Phó phòng, ban, bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
Những ai mong muốn nâng cao kỹ năng, hiểu và quản lý con người.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:
Nâng cao kỹ năng quản lý con người;
Nắm vững những tư duy và triết lý mới nhất về quản lý con người;
Nắm vững công cụ và phương pháp cần thiết liên quan đến quản lý con người;
Biết cách quản lý và làm việc hiệu quả với tất cả những nhân viên, kể cả những người khó chịu hoặc
giỏi hơn mình...
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tư duy và triết lý cơ bản về quản lý con người
Suy nghĩ về quản lý con người:
- Cách thức làm cho người khác muốn làm những gì mà họ phải làm;
- Những thách thức cụ thể mà bạn gặp phải khi động viên người khác trong tổ chức của bạn (công ty bạn
hay bộ phận của bạn) trong thời đại ngày nay.
Cá nhân người quản lý:
- Những năng lực, kỹ năng mà một người làm quản lý phải có;
- Đạo đức người quản lý và hệ giá trị của tổ chức (công ty / bộ phận) mà họ quản lý;
Cá nhân người được quản lý:
- Kiến thức, năng lực và thái độ của từng cá nhân và hệ giá trị của họ;
- Tâm tư, tình cảm, mong muốn của từng cá nhân khi làm việc.
Phần II: Phương pháp và công cụ để quản lý con người hiệu quả
Đánh giá nhân viên:
- Đánh giá năng lực;
- Đánh giá thành tích;
- Đánh giá thái độ.
Tạo động lực làm việc cho nhân viên:
- Tạo động lực làm việc;
- Lãnh đạo và dẫn dắt hiệu quả.
Sắp xếp và phát triển đội ngũ:
- Bổ nhiệm / bố trí công việc;
- Huấn luyện và phát triển nhân viên.
Giao tiếp với nhân viên:
- Lắng nghe hiệu quả;
- Phản hồi.
Giải quyết mâu thuẫn và xung đột giữa nhân viên.

Tinh thần mới, năng lực mới cho nền kinh thương mới

“Chỉ có học thực, mới có năng lực thực;
chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực;
chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.
Tất cả, bắt đầu từ thực học” (PACE)

Trụ sở chính: Tòa nhà PACE
341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3837.0208

Văn phòng Hà Nội: International Center
17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3646.2828

Email: contact@PACE.edu.vn
Website: www.PACE.edu.vn

