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Tiếng Nhật có phiên dịch 
sang tiếng Việt

15, 16/04/2014 
Sáng : 9:00 ~ 12:00
Chiều : 13:30 ~ 16:30

GiảnG viên

Học pHí

nGôn nGữ

THời Gian

Liên Hệ

Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC
Số 15, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Đối TượnG

nội dunG

Địa Điểm

Giám đốc nhà máy, quản đốc, quản lý và nhân viên các bộ phận sản xuất, 
chế tạo, mua hàng.

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Ông Kazumi Masuda
Hiện tại:
. Chuyên gia tư vấn của Pana-
sonic Excel International
. Chuyên gia giảng dạy, tư vấn 
cho các Trung tâm phát triển 
nguồn lực tại Việt Nam, Lào, 
Myanmar…
Kinh nghiệm:
. Hơn 30 năm làm việc cho tập 
đoàn Panasonic với các cương 
vị: Trưởng phòng Kế hoạch kinh 
doanh; Quản lý nhà máy, Quản 
lý sản xuất cho xưởng sản xuất 
tivi tại Mỹ; Quản lý điều phối 
linh kiện, … từ các nhà máy 
của Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài 
Loan, Đông Nam Á…
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* Nâng cao 
năng suất 
công việc

* Nâng cao 
năng lực 
quản lý QCD

〇 Việc tự đổi mới của các lãnh đạo hiện trường sản xuất
   * Suy nghĩ về tình trạng của 10 nước ASEAN 
〇 Đề tài thảo luận: các vấn đề tại hiện trường làm việc 
của công ty bạn.

〇 Cải tiến nhà máy để nâng cao năng suất
   * Phương pháp cải tiến nhà máy, quản lý sản xuất, loại 
bỏ lãng phí
   * Phương pháp cải tiến công đoạn, thao tác
〇 Phương pháp tiến hành quản lý an toàn mang tính 
thực tiễn
〇 Bài tập

〇 Thảo luận nhóm, thuyết trình, giải đáp thắc mắc
   * Vấn đề liên quan đến quản lý QCD của các công ty; 
nghiên cứu cách giải quyết vấn đề.
   * Đại diện nhóm thuyết trình

N
gà

y 
2 

(1
6/

4)

* Nâng cao 
kỹ năng lãnh 
đạo

* Triển khai 
cụ thể OJT

〇 Vai trò, sứ mệnh của quản lý hiện trường (leader) 
〇 Kiến thức cần có của quản lý hiện trường
   * Cách sử dụng người
   * Cách hướng dẫn công việc
   * Tác phong của cấp dưới (Shisuke)
〇 Bài tập

〇 Hướng dẫn cách suy nghĩ về công việc
   * Hành động làm gương dẫn đầu, chủ nghĩa tam hiện, 
truy tìm nguyên nhân thực sự
〇 Nâng cao động lực làm việc cho nhân viên
   * Xây dựng lòng tin, suy nghĩ tích cực, thời điểm khen 
chê
〇 Phát huy năng lực của nhân viên 
   * Trải nghiệm thành công, giao phó công việc, đương 
đầu với mục tiêu cao hơn. 
〇 Tổng kết

BC 13-1314KHÓA HỌC KINH DOANH

	 Lãnh	đạo	không	chỉ	đơn	thuần	là	một	chức	danh,	một	vị	trí,	một	sự	bổ	nhiệm	mà	hơn	thế	lãnh	đạo	chính	là	
khả	năng	tạo	ra	ảnh	hưởng	với	tất	cả	mọi	người.	Song	triết	lý	đơn	giản	đó	không	phải	nhà	lãnh	đạo	nào	cũng	hiểu	
thấu	đáo.	Làm	thế	nào	để	khuyến	khích	nhân	viên	cố	gắng	hết	sức	mình	cho	mục	tiêu	công	việc;	toàn	tâm	toàn	lực	
cho	nhiệm	vụ	được	giao;	khát	khao	phát	triển,	hoàn	thiện	bản	thân,	hoàn	thành	mục	tiêu	tối	ưu	nhất	???
	 Khóa	học	PHÁT	TRIỂN	KỸ	NĂNG	LÃNH	ĐẠO	CHO	CÁC	CÁN	BỘ	QUẢN	LÝ	SẢN	XUẤT	của	VJCC	hướng	
tới	việc	khai	thác	tối	đa	giá	trị	của	kỹ	năng	lãnh	đạo	của	các	cán	bộ	hiện	trường	theo	phong	cách	Nhật	Bản,	giúp	công	
ty	biến	những	nhân	viên	thành	“người	chủ”	của	chính	quá	trình	làm	việc	của	mình,	tìm	thấy	được	niềm	vui,	nhìn	ra	
được	trách	nhiệm	và	có	những	nỗ	lực	để	hoàn	thành	tốt	công	việc	được	giao.



Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 13-1314: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:

• Tên TK: Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Binh Thanh, Tp.HCM

Chi tiết xin liên hệ Ms. Vân, Mr. Đức
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý

T H Ô N G  T I N  L I Ê N  H Ệ

S Ơ  Đ Ồ  Đ Ư Ờ N G  Đ I

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Fax 08-3512-2150
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