
【Hình thức triển khai】
Hiệu quả

Công ty bạn muốn thúc đẩy việc đào tạo nhân viên!

☑ Nhưng… không biết nên bắt đầu từ đâu?

(với cấp bậc nào sẽ cần chương trình đào tạo nào, nội dung gì)

☑ Trước khi đào tạo, bạn mong muốn nắm bắt năng lực thực tại của nhân viên.

- Có thể chỉ rõ ra được “điểm mạnh” và “điểm cần cải

tiến” của nhân viên.

- Có thể xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả.

- Có những thông tin hữu ích hỗ trợ việc xây dựng

các tiêu chí đánh giá nhân viên, cũng như để xem xét

luân chuyển vị trí.

Chúng tôi sẽ liệt kê các kỹ năng mà công ty đang muốn

đánh giá nhân viên của mình, và thiết kế 5 câu hỏi cho mỗi

kỹ năng. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu chính nhân viên và

cấp trên của nhân viên đó đánh giá năng lực hiện tại của

nhân viên, và mức độ quan trọng theo thang điểm 5

Dựa trên kết quả đánh giá bằng phiếu khảo sát, chúng

tôi sẽ tiến hành phỏng vấn 1-1. Qua việc phỏng vấn, 

chúng tôi có thể đánh giá được một lần nữa không chỉ

trình độ hiện tại, mà cả thái độ, cũng như năng lực của

người đó, những yếu tố mà chúng ta không thể đánh

giá được chỉ qua phiếu khảo sát.

【Phiếu khảo sát】 【Phỏng vấn】

AIMNEXT sẽ hỗ trợ khách hàng có sự khởi đầu tốt nhất trong việc đào tạo nhân viên một cách hiệu quả.



【Trình tự tiến hành】

Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất phụ tùng cho xe gắn máy

Đối tượng Khoảng 23 người

Vấn đề của khách hàng

(Quản lý hiện trường)

- Quản lý, và trưởng nhóm không có nhiều kiến thức về QCDSME.

- Kiến thức liên quan đến sản xuất (5S, 7 công cụ quản lý chất lượng) 

còn chưa sâu. Chưa nắm bắt được toàn hệ thống.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên, đào tạo

nhân viên nhiệt tình, và có kỹ năng về đào tạo nhân viên. Tuy nhiên, 

cần trau dồi thêm kỹ năng về tạo động lực cho nhân viên.

Giải pháp đề xuất - Tham dự khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý sản xuất” của

AIMNEXT

- Thực hiện Action Plan sau khóa học.

Hiệu quả - Vấn đề của mỗi nhóm trở nên rõ ràng hơn sau khi đánh giá năng lực.

- Có thể tổ chức khóa đào tạo phù hợp dựa trên kết quả đánh giá, và giải

pháp đề xuất của AIMNEXT đưa ra.
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Kỹ năng quản

lý hiện trường

Hiểu đúng về vai trò và trách nhiệm của người quản lý hiện trường

Thực hiện nghiêm túc các công việc thường nhật như họp đầu giờ sáng, tiếp nhận

chỉ thị từ cấp trên, tuần tra hiện trường, hay báo cáo lên cấp trên.

Nắm được một số kỹ năng cơ bản trong công việc như (HouRenSou, PDCA, 

Teamwork)

Kỹ năng Hou-

Ren-Sou

Báo cáo ngay lập tức khi thấy có thể phát sinh sự cố.

Liên lạc thường xuyên, và luôn xác nhận về việc đối phương đã hiểu đúng nội

dung sau khi liên lạc hay chưa.

Chủ động đưa ra giải pháp, đề xuất khi thảo luận.

Cách tiến hành

PDCA

Có thể đặt mục tiêu các nhân phù hợp dựa trên mục tiêu chung của phòng ban,

và có thể định lượng kết quả đạt được dựa trên mục tiêu đã đặt ra.

Có thể đánh giá kết quả công việc bằng việc so sánh kết quả thực tế với mục tiêu

ban đầu.

Có thể phân tích được nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho những lần sau, trong

trường hợp không hoàn thành mục tiêu.

【Mẫu nội dung phiếu khảo sát】

【Báo cáo mẫu】 【Trường hợp thực tế】

Tìm hiểu nhu cầu
(Cấp bậc, và danh sách các kỹ năng muốn đánh giá.)

Khảo sát thông qua phiếu khảo sát

Tiến hành phỏng vấn

Thống kê kết quả -

Làm báo cáo

Báo cáo kết quả và đề xuất chương trình

đào tạo
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