CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN
CON NGƯỜI

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Sau khi tham gia chương trình này, học viên sẽ:
-

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc quản lý con người (nhân sự) trong Doanh
nghiệp;

-

Hiểu được một số quan điểm phổ biến về quản lý con người;

-

Nắm được các yếu tố tác động đến hành vi con người và ứng dụng để tạo động lực làm
việc và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
-

Giám đốc, thành viên HĐQT;

-

Các cấp quản lý, bộ phận nhân sự và trợ lý.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
-

4 buổi, mỗi buổi 3 giờ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Quan điểm về quản lý con người trong công việc

2.

-

Khái niệm Quản lý và Người quản lý;

-

Các quan điểm về quản lý con người trong công việc.

Hành vi con người trong công việc
-

Tầm quan trọng của việc quản lý nhân sự;

-

Hành vi con người và các yếu tố tác động đến hành vi con người (trong công việc);

-

Thuyết nhu cầu của Maslow và ứng dụng để tạo động lực làm việc;

-

Xây dựng môi trường làm việc phù hợp và phát triển bền vững;

-

Giới thiệu qui trình quản lý nhân sự trong công việc đối với Doanh nghiệp.

3. Phương pháp quản lý con người trong công việc
-

Giao việc và kiểm soát công việc;

-

Huấn luyện (training) và kèm cặp (coaching);

-

Đánh giá hiệu quả / kết quả công việc;

-

Phát triển nghề nghiệp và phát triển nhân viên.
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