PROSTAFF
CHUYÊN NGHIỆP HÓA BỘ MÁY NHÂN SỰ
40 Courses

Doanh nghiệp được gì khi triển khai ProStaff?
• Phát triển kĩ năng mềm cho đông đảo đội ngũ nhân viên bằng những
khóa đào tạo chuẩn quốc tế.
• Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho đội ngũ.
• Hỗ trợ nhân viên phát triển bản thân, gia tăng giá trị của tổ chức trong
mắt người lao động.
• Nâng cao chất lượng của nhân sự, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ai sẽ cần học ProStaff?
• Nhân viên tại mọi vị trí của các doanh nghiệp, tổ chức.

Các bộ kĩ năng của ProStaff
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử nơi
công sở

• Cách thiết lập mạng lưới quan hệ
trong công việc
• Khai thác mối quan hệ tốt đẹp với
đồng nghiệp
• Xây dựng mối quan hệ với cấp trên
• Cư xử khéo léo và lịch thiệp
• Rèn luyện kỹ năng phản hồi
• Trở thành người biết lắng nghe
• Chọn cách thức giao tiếp phù hợp
• Chủ động lắng nghe trong các tình
huống công sở
• Đối mặt và giải quyết xung đột nơi
công sở
• Các hướng tiếp cận xử lý xung đột
nơi công sở
• Cách thức giao tiếp điện thoại
chuyên nghiệp
• Cách gửi email đến đúng đối tượng
mục tiêu
• Cách sắp xếp hòm thư khoa học
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Kỹ năng làm việc nhóm

• Trở thành thành viên hiệu quả
trong nhóm
• Kỹ năng giao tiếp đội nhóm hiệu
quả
• Chiến lược xây dựng đội nhóm
đoàn kết

Kỹ năng quản lý thời gian

• Sắp xếp các mục tiêu và thứ tự
ưu tiên
• Quy củ- bí kíp để có thêm thời
gian
• Tối đa hiệu suất nhờ quản lý
hiệu quả thời gian và công việc

Kỹ năng tin học văn phòng và ứng
dụng

• Bảo mật CNTT cho người dùng: sử
dụng các thiết bị công sở một cách an
toàn
• Nguyên tắc cơ bản về mạng xã hội
• Google Apps: Sử dụng Google Drive
• Google Apps: Ứng dụng Gmail và
Lịch
• Google Apps: Ứng dụng Docs and
Sheets

Kỹ năng sắp xếp công việc và
phát triển năng lực bản thân

• Tổ chức đã thay đổi - hãy sẵn
sàng

• Trở thành một nhân sự
chuyên nghiệp

• Bố trí không gian làm việc

gọn gàng: trên bàn làm việc và
trong máy tính.
• Sắp xếp cuộc sống cá nhân
một cách hiệu quả
• Xác định con đường sự
nghiệp đúng đắn
• Xây dựng kế hoạch phát triển
sự nghiệp
• Tạo lập sự tự tin trong cuộc
sống
• Hoàn thiện bản thân để
thành công bền vững

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

• Thiết kế chiến lược Dịch vụ chăm
sóc khách hàng

• Tương tác với khách hàng
• Tạo thiện cảm trong Dịch vụ
khách hàng

• Giao tiếp hiệu quả với khách hàng
• Hoàn thiện các kỹ năng phục vụ
khách hàng

• Đương đầu với các sự cố trong
dịch vụ chăm sóc khách hàng
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