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• Bạn là lãnh đạo doanh nghiệp, người ra quyết định ngân sách đào tạo và muốn
biết tiền đầu tư này sẽ đi về đâu?

• Bạn là HR phụ trách mảng đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp; muốn có
hệ thống đào tạo và phát triển bài bản hơn theo nhóm chức danh hoặc theo
phòng ban. Đặc biệt, muốn biết cách xây dựng và đo lường như thế nào?

• Bạn là dân Training, đây là nghề của bạn và hiện nay bạn đang lúng túng chưa
biết xây dựng lộ trình đào tạo cũng có nghĩa là bạn không thể tham mưu được cho
cấp trên của mình về con đường phát triển nhân tài trong nội bộ doanh nghiệp?

Workshop này dành cho những ai?

TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI MÊ CUNG ĐÀO TẠO

“HOW TO DEVELOP TRAINING ROADMAP”

Có phải doanh nghiệp của bạn cũng tổ chức hoạt động đào tạo nhân viên, lãnh
đạo vẫn duyệt ngân sách đào tạo hàng năm, khóa học vẫn thường xuyên nhưng
kết quả thì đâu lại vào đấy?. Bạn cũng không biết cách nào để chứng minh với
sếp/ với công ty về kết quả đào tạo vì chưa cho hệ thống đào tạo bài bản và
chưa biết cách đo lường?

Để đảm bảo quá trình xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu quả đi đôi với sự phát triển
của doanh nghiệp. Những nhà quản lý/ phụ trách đào tạo phải đảm bảo 4 mục
tiêu sau:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.
- Giảm tối đa tình trạng nghỉ việc của nhân viên thông qua hình thức đào tạo.
- “Nuôi dưỡng” thành công đội ngũ quản lý kế cận.
- Tăng sự gắn kết của đội ngũ nhân viên trong tổ chức.

Và để làm được điều ấy, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình đào tạo và phát
triển một cách hiệu quả, phù hợp cho từng đối tượng.

Buổi đào tạo chuyên đề – Mê cung đào tạo & Nghệ thuật xây dựng lộ trình đào
tạo sẽ là nơi giải đáp thắc mắc cho những ai đang làm công tác đào tạo tại
doanh nghiệp.

Tại sao các tập đoàn đa quốc gia hoặc công ty
lớn phát triển nhân sự luôn có lộ trình đào tạo?

40% NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC NĂM ĐẦU TIÊN

DO ĐÀO TẠO NỘI BỘ KÉM!
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CHI PHÍ THAM DỰ

1 NGƯỜI

Phí tham dự/ người:

1.090.000 VNĐ
Tài liệu

Teabreak
Hội trường

2 NGƯỜI

Phí tham dự/ người:

890.000 VNĐ
Tài liệu

Teabreak
Hội trường

3 NGƯỜI

Phí tham dự/ người:

690.000 VNĐ
Tài liệu

Teabreak
Hội trường

> 5 NGƯỜI

Phí tham dự/ người:

490.000 VNĐ
Tài liệu

Teabreak
Hội trường

‘’Mê Cung Đào Tạo - HR & Training Update’’ là nơi kết nối – học hỏi của những người trong nghề đào tạo từ nhiều công ty
và tập đoàn khác nhau. Cùng nhau trao đổi và tháo gỡ khó khăn/ thách thức trong lĩnh vực đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp.

Checkin - Giao lưu - Kết nối Cập nhật xu hướng
đào tạo

Xâm nhập mê cung Teabreak - Tiệc trà
và bánh

Giải mã mê cung Trao quà lưu niệm
và chụp ảnh tổng kết

Tin rằng, sau hội thảo này bạn sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới, gỡ rối trong vấn đề đào tạo, phát triển và đồng thời
học hỏi cách mà các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm từ nhiều tập đoàn chia sẻ cách xây dựng lộ trình và đánh giá, đo lường đào tạo.

Link đăng ký: https://vmptraining.com/workshop-xay-dung-lo-trinh-dao-taohttps://vmptraining.com/workshop-xay-dung-lo-trinh-dao-tao/

08:30 - 09:00 09:00 - 09:45 09:45 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:45 11:45 - 12:00


