COMPANY
PROFILE

FIRST CLASS
LEARNING & DEVELOPMENT

PROGRAMMES

ĐỐI TÁC GIÁO DỤC
VIỆT NAM & TOÀN CẦU
 Tổ chức Lao động quốc
tế (ILO)
 Tổ chức Tài chính quốc
tế (IFC)
 Chương trình Việc làm
tốt hơn (Better Work)
 Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam
(VCCI)
 Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam
(LĐLĐVN)

VỀ MasterSkills
Viện MasterSkills được sáng lập bởi những
doanh nhân, nhà quản lý, nhà lãnh đạo
thành công. Niềm đam mê và sứ mệnh của
chúng tôi là mong muốn chia sẻ tinh hoa tri
thức kinh doanh của thế giới đến cộng đồng
doanh nhân Việt Nam.
Viện MasterSkills cam kết mang đến cho
cộng đồng nguồn lực giảng viên, chuyên gia,
nội dung chương trình đào tạo, chất lượng
dịch vụ giáo dục mang tính thực tiễn có tính
ứng dụng cao bằng chính sự khát vọng và
trách nhiệm của mình với xã hội.
Tầm nhìn và khát vọng của chúng tôi là trở
thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam
về sản phẩm, dịch vụ giáo dục và huấn
luyện kỹ năng phục vụ sự nghiệp phát triển
giáo dục, phát triển con người, vì nền kinh
doanh Việt Nam vững mạnh.

THÀNH LẬP

Công ty TNHH MTV GD & DV CNTT TINH NGHỆ

Được thành lập tháng 07/2009, được biết

- Mã số GPKD: 4104010783 cấp ngày 02/07/2009

đến với tên MasterSkills với nhiệm vụ cung

- Mã số thuế: 0309177901

cấp các khóa đào tạo Kỹ Năng Quản Lý &

- Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo & Dịch vụ tư vấn quản lý

Lãnh Đạo và Dịch vụ tư vấn quản trị cho

- Vốn điều lệ: 9,500,000,000 (VND).

Doanh nghiệp và Chính phủ.

Lĩnh vực hoạt động
- NGHIÊN CỨU các phương pháp, quy trình, công cụ quản
lý doanh nghiệp hiệu quả.
- BIÊN SOẠN và XUẤT BẢN chương trình đào tạo kỹ năng,
quản lý và lãnh đạo ứng dụng thực tiển cao.
- ĐÀO TẠO và HUẤN LUYỆN kỹ năng, quy trình quản lý
chuyên nghiệp trong doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi tạo ra giá trị
với các khóa đào tạo
kỹ năng mềm và kỹ
năng quản lý, lãnh đạo
chất lượng cao cho các
doanh nghiệp SME.

TẦM NHÌN

Luôn là sự chọn lựa hàng
đầu về đối tác Đào tạo Tư vấn quản trị của các
tập đoàn, doanh nghiệp
kinh doanh và tổ chức
chính phủ.

SỨ MỆNH

Niềm đam mê và sứ
mệnh của chúng tôi là
mong muốn chia sẻ
tinh hoa tri thức kinh
doanh của thế giới đến
con người và doanh
nghiệp Việt Nam.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỌC VIỆN
CEO

Giảng viên/
Nội dung

Tư vấn đào tạo /
Hỗ trợ khách hàng

Nhân sự/
Pháp chế

Tổ chức lớp học /
Hậu cần đào tạo

Kế toán/
Tài chính

Cung cấp 70++ Khóa
Kỹ Năng Mềm (Soft Skills) và
80++ Khóa Quản Lý & Lãnh Đạo
Cho Doanh Nghiệp

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM (SOFT SKILLS)

• Kỹ Năng Giám Sát Công Việc

• Đàm Phán Thương Lượng

• Kỹ Năng Phỏng Vấn Tìm Việc

• Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc

• Kỹ Năng Quản Lý Stress

• Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên

• Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

• Kỹ Năng Gọi Điện Thoại

• Quản Lý Theo Mục Tiêu - KPI

• Kỹ Năng Điều Hành Hội Họp

• Quản Lý Theo Quy Trình

• Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

• Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

• Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo

• Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột

• Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

• Kỹ Năng Thuyết Phục

• Kỹ Năng Ra Quyết Định

• Kỹ Năng Thuyết Trình

• Kỹ Năng Trao Quyền & Tạo Ảnh Hưởng

• Kỹ Năng Tuyển Dụng Nguồn Lực

• Kỹ Năng Giao Tiếp & Ứng Xử

• Kỹ Năng Viết Báo Cáo

• Kỹ Năng Giao Việc & Tổ Chức Công Việc

• Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

• Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

• Kỹ Năng Giảng Dạy Hiện Đại

• Xây Dựng Tinh Thần Đồng Đội

• Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân

• Kỹ Năng Lắng Nghe & Đặt Câu Hỏi

• Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

• Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

• Xây Dựng Văn Hóa Công Ty

KHÓA HỌC BỘ PHẬN IT

KHÓA HỌC BỘ PHẬN LOGISTICS

• Kỹ Năng Cho Chuyên Viên IT

• Quản Trị Mua Hàng Hiệu Quả

• Kỹ Năng Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp

• Quản Trị Tồn Kho - Kho Hàng

• Kỹ Năng Quản Trị Hệ Thống

• Xuất Nhập Khẩu Hải Quan

• Kỹ Năng Quản Lý IT Toàn Diện

• Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

KHÓA HỌC LEADERSHIP
• Kỹ Năng Lãnh Đạo 360 Độ

KHÓA HỌC BỘ PHẬN SẢN XUẤT

• Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo

• Lập Kế Hoạch Sản Xuất

• Kỹ Năng Tạo Ảnh Hưởng
• Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả
• Lãnh Đạo Theo Tình Huống
KHÓA HỌC BỘ PHẬN KINH DOANH

• Kỹ Năng Xây Dựng 5S
• Kỹ Năng Thực Hiện Kaizen
• Quản Trị Sản Xuất Tinh Gọn
• Quản Lý Chất Lượng - TQM
• Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
• Quản Lý Đội Ngũ Sản Xuất

• Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

• Kiểm Soát Chi Phí Sản Xuất

• Quản Trị Thương Hiệu

• Quản Trị KPIs Sản Xuất

• Quản Lý Bán Hàng

• Tổ Trưởng Sản Xuất

• Giám Sát Bán Hàng
• Kỹ Năng Bán Hàng
• Chăm Sóc Khách Hàng
• Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
• Kỹ Năng Trưng Bày Hàng Hóa
• Xây Dựng Hệ Thống Phân Phối
• Kỹ Năng Đàm Phán

• Quản Đốc Phân Xưởng
• Giám Đốc Sản Xuất

LỢI ÍCH KỸ NĂNG MỀM
Thương hiệu cá nhân

Sau khi tham gia
khóa học các học
viên được trang bị
tối đa kiến thức về kỹ
năng giao tiếp, kỹ
năng ra quyết định,
kỹ năng lãnh đạo…
• Đây là những yếu tố
cấu
thành
nên
thương hiệu vốn có
của cá nhân trong xã
hội.
•

Phát triển doanh nghiệp

•

Thông qua khóa học
mỗi học viên đều
được trang bị những
kiến thức cơ bản
như đã nêu trên từ
đó họ tự tin hơn
trong công việc, hiệu
quả hơn trong đàm
phán, rút ngắn được
thời gian, tiền bạc,
tạo nên một phần lợi
ích bù đắp cho
doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp

•

Mỗi học viên sau khi
tham gia khóa học
đều có một xu
hướng có lối ứng xử
và các kỹ năng mềm
tương đối tương
đồng nhau và chính
vì vậy nó tạo nên nét
đặc thù, đặc trưng
của doanh nghiệp
đó. Hay còn được gọi
là văn hóa doanh
nghiệp.

QUY TRÌNH TIẾP CẬN
Quy trình tiếp cận 5 bước của chúng tôi
được thiết kế đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp và để phát triển các giải pháp tùy
chỉnh dựa trên các kỹ thuật huấn luyện của
giảng viên.
Chúng tôi cùng nhau
làm việc để xác định
mục tiêu chiến lược
của bạn.

Chúng tôi tác động
đến kết quả, khơi
dậy sự thay đổi hành
vi lâu dài.
Tác Động

Chúng tôi thay
đổi con người để
họ có thể thay
đổi tổ chức của
mình, từ đó thay
đổi thế giới.

Mục Tiêu

QUY TRÌNH
TIẾP CẬN
Nhu Cầu

Thay Đổi

Tham Gia

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tuyệt đối của tất cả mọi người.

Chúng tôi
tìm hiểu để
xác định nhu
cầu tổ chức
bạn.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
THIẾT KẾ
NỘI DUNG

TRIỂN KHAI
ĐÀO TẠO

• Nội dung đào tạo của chúng tôi thiết kế nhằm
phục vụ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
• Tất cả buổi hội thảo, thảo luận được hỗ trợ tài
liệu chất lượng cao, được thiết kế cụ thể cho
từng khách hàng riêng biệt.
• Chúng tôi cung cấp các ví dụ tư vấn minh họa
như: Các biểu mẫu, quy trình, các công cụ thích
hợp với nhu cầu của khách hàng
• Trong chương trình huấn luyện chúng tôi kích
thích sự nhiệt tình tham gia trao đổi và phản ánh
thực tế chính xác về mục tiêu, văn hóa và môi
trường doanh nghiệp.
• Chúng tôi nghiên cứu và phát triển các giải pháp
cho tình huống thực tế nhằm mang lại những lợi
ích thiết thực nhất có thể giải quyết các tình
huống đưa ra.
• Sau các khóa đào tạo kỹ năng quản lý, chúng

HỖ TRỢ SAU
ĐÀO TẠO

tôi sẵn lòng hỗ trợ tư vấn qua điện thoại đối
với những khách hàng học viên đã tham gia
khóa học.

Phương pháp đào tạo

Phương pháp học tương tác để học viên chủ động
tiếp nhận kỹ năng mới như:
• Thảo luận mở (Open discussion);
• Nghiên cứu tình huống (Case study);
• Bài tập tự đánh giá (Seft – assessment);
• Diễn vai (Role play);
• Thủ thuật động não (Brain Storming);
• Thuyết giảng ngắn (Mini – lecture);
• Trò chơi học tập (Game),
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Cam kết chất lượng
dịch vụ đào tạo của
chúng tôi

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI
# 1. Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo
• Học viện kỹ năng Masterskills, là thành viên của Công ty giáo
dục TINH NGHỆ với hơn 10 năm hình thành phát triển chuyên
nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục. MasterSkills phục
vụ mạng lưới 250 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm tài
chính, ngân hàng, công nghiệp năng lượng, thương mại và
dịch vụ với những chương trình đào tạo được thiết kế chuyên
biệt cho từng lĩnh vực.

# 5. Phương pháp đào tạo linh hoạt
• Với vai trò là người dẫn đắt và hỗ trợ; giảng viên sẽ vận dụng
phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ
năng mới, thông qua những hoạt động học tập như Thảo luận
mở (Open discussion); Nghiên cứu tình huống (Case study);
Bài tập tự đánh giá (Seft – assessment); Diễn vai (Role play);
Thuyết giảng ngắn (Mini – lecture); Trò chơi học tập (Game).

# 2. Đội ngũ giảng viên hàng đầu Việt Nam
• Tất cả các giảng viên MasterSkills là huấn luyện viên và
chuyên gia được đào tạo, thẩm định và chứng nhận bởi tổ chức
giáo dục cao cấp của BE (BE - Business Edge - Là một dự án
của chương trình phát triển kinh tế tư nhân MPDF thành lập
nhằm hỗ trợ sự phát triển tại các nước khu vực sông Mekong
được điều hành bởi Tổ chức tài chính Thế giới - IFC)

# 6. Đảm bảo hoàn tiền 100%
• Chúng tôi tự tin rằng bạn sẽ yêu thích trải nghiệm học tập của
bạn tại MasterSkills. Nếu sau buổi học đầu tiên, bạn không hài
lòng với việc đào tạo của giảng viên hoặc bạn muốn lựa chọn
trung tâm học khác của bạn, bạn sẽ được hoàn lại học phí đầy
đủ.

# 3. Kiến thức bài giảng luôn cập nhật mới nhất
• Chúng tôi tự hào về việc luôn cải tiến chất lượng liên tục.
Chúng tôi làm việc với các chuyên gia để thường xuyên cập
nhật nội dung khóa học để đảm bảo rằng khi bạn tham gia các
chương trình học là bạn đang nhận được thông tin, kiến thức
chi tiết thời gian thực về những gì đang xảy ra trong ngành,
lĩnh vực bạn làm việc.

# 7. Cam kết đồng hành cùng khách hàng
• MasterSkills khẳng định cam kết hợp tác đưa ra giải pháp đào
tạo và tư vấn với hiểu biết chuyên sâu về ngành, kinh nghiệm
địa phương, quy trình chuyên nghiệp và công nghệ quốc tế
vào thực tiễn, cùng khách hàng triển khai thành công các giải
pháp đào tạo được lựa chọn.

# 4. Thiết kế chương trình xúc tích, cô đọng, thực tiển
• Chúng tôi luôn thực hiện nghiên cứu xu hướng của lĩnh vực
quản lý và tìm kiếm giải pháp cho tình huống thực tế của
khách hàng nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất mà có
thể giải quyết ngay tình huống của khách hàng học viên.

# 8. Sẵn sàng hỗ trợ sau đào tạo
• Sau các khóa đào tạo kỹ năng quản lý, chúng tôi sẵn lòng hỗ
trợ tư vấn qua điện thoại đối với những khách hàng học viên
đã tham gia khóa học.

Dịch Vụ Đào Tạo
Doanh Nghiệp

DỊCH VỤ TẠI
DOANH NGHIỆP
MasterSkills cung cấp một gói dịch vụ bao gồm
dịch vụ tư vấn, đánh giá và đào tạo được phát
triển bởi các chuyên gia đào tạo của chúng tôi và
phù hợp với các doanh nghiệp SME, cụ thể bên
dưới.

Tìm hiểu – Khảo sát
Tìm hiểu – Khảo sát là một phần trong quy
trình dịch vụ đào tạo của
chúng tôi thường
ISO 9001
diễn ra thông
qua các buổi tư vấn trực
tiếp
Lean &
Chiến
Sigmavăn phòng công ty
Lượcdoanh
Công
tại nhà máySixhoặc
Ty
nghiệp.
Tại bước
Tái Cấu này, chúng tôi làm việc trực tiếp Thương
Trúcquản lý nhà máy, công ty để xác Hiệu
với cấp
định tình trạng tuân thủ và những vấn đề
khác, cũng như thiết lập các phương tiện để
cải tiến, cùng theo dõi từng bước quá trình
Nhân
Quản
thực hiện
kế hoạch cải tiến.
Sự
Trị Rủi Ro
Công tác tư vấn bắt đầu bằng một chương
trình trao đổi,
hướng dẫn đặc biệt
Quản Lý
Nhuđược
Cầu
Dự Án
Đào
Tạo và
thực hiện bởi các tư vấn, giảng viên
sắm &
chuyên gia đào tạo giàuMua
kinh
nghiệm.
Cung ứng

Đào tạo

Đánh giá

Các khoá đào tạo kỹ năng quản lý
và lãnh đạo (Softskills) của chúng
tôi dành cho tất cả các đối tượng là
công nhân viên, quản lý nhà máy,
doanh nghiệp. Tất cả nhằm hỗ trợ
và củng cố công tác tư vấn ở bước
đầu thông qua hướng dẫn chi tiết
về cách giải quyết các vấn đề và cải
thiện mối quan hệ, bổ sung kiến
thức và tăng cường kỹ năng, năng
lực tại nơi làm việc.

Sau đào tạo chúng tôi cung cấp một chương trình đánh giá toàn diện để xác định mức độ
cải tiến chung của từng doanh nghiệp. Các kết quả đánh giá được kết hợp với sự tự chẩn
đoán của mỗi doanh nghiệp về những khó khăn mà họ đang gặp phải, nhằm cung cấp một
hình ảnh trung thực và toàn diện về sự thành công, cũng như những tiến bộ tiêu biểu và
đồng thời tìm ra những vấn đề cần tiếp tục khắc phục.

Mạng Lưới Giảng Viên
Chuyên Nghiệp & Kinh
Nghiệm Thực Tiễn
(50++ Trainer)

Giảng viên
Tiến sỹ kinh doanh quốc tế tại Đại học kinh tế Berlin –
Đức, chuyên gia trong lĩnh vực logistics, hơn 20 năm
kinh nghiệm làm việc về xuất nhập khẩu, Logistics &
supply chain, giảng viên tư vấn, đào tạo tại đại học
quốc tế Sài gòn. Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu khoa
học Viện Thái Bình Dương, nguyên giảng viên trường
Giảng viên. Lê Văn Bảy
(TS)

Đại học Ngoại thương, đã từng làm giám đốc XNK Công
ty PVGC.
Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy cho nhiều doanh
nghiệp trong nước và nước ngoài như FORD Việt Nam,
Fujikura–Nhật Bản, Wilma –Singapore, Vietsovpetro,
Posco – Hàn Quốc, Vietnamairlines, Nhựa Rạng Đông,
Cảng Cam Ranh, Tân cảng - Cát lái.

Giảng viên
Ông Paul Huỳnh là một trong những giảng viên chính
thức của Business Edge. Ông là một người đam mê và
nhiệt huyết và có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng
dạy.
Tốt nghiệp MBA của đại học Gloucestershire và là giảng
viên chính các chương trình phát triển kỹ năng cá nhân,
Giảng viên. Paul Huỳnh
(MBA)

quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp.
Trước khi trở thành Giảng Viên, ông đã có trên 25 năm
kinh nghiệm làm việc, tư vấn chiến lược và quản lý kinh
doanh cho các Công ty từ Quốc doanh đến Doanh
nghiệp tư nhân, các công ty nước ngoài như: Mỹ, Đức,
Áo, Nhật Bản.

Giảng viên
Ông Hoàng Minh Nghiệp là một trong những giảng viên
chính thức của Business Edge – Mekong Private Sector
Development Facility và là Giảng viên chính thức của tổ
chức Better Work do cơ quan Lao Động Quốc Tế (ILO) tài
trợ. Ông là một người đam mê và nhiệt huyết và có nhiều
năm kinh nghiệm trong giảng dạy.
Giảng viên. Hoàng Minh Nghiệp
(MBA)

Trước khi trở thành Giảng Viên, ông đã trải qua nhiều
năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn và quản lý cho các
Công ty từ Quốc doanh đến Doanh nghiệp tư nhân, các
công ty nước ngoài như: Pháp, Nhật Bản.
- Giám đốc sản xuất - Công ty phát triển giải pháp doanh
nghiệp (BDSC)

Giảng viên
Là giảng viên chính thức của tổ chức Business Edge do
ngân hàng thế giới WB tài trợ . Và hiện nay là giảng viên
thỉnh giảng của chương trình Better Work do cơ quan
Lao Động Quốc Tế ILO tài trợ . Ông là một người đam
mê và nhiệt huyết trong giàng dạy.
Giảng viên. Nguyễn Thanh Bình
(MBA)

Với hơn 20 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý (Giám Đốc
nhà máy Vietnam Toray Fibers (Nhật Bản), đã giúp ông
chia sẽ những thực tế và kinh nghiệm quản lý cho các
học viên trên lớp. Điều này đã làm cho học viên tự tin
khi áp dụng vào thực tế tại Doanh Nghiệp của mình.

Giảng viên
Ông Nguyễn Duy Kha tốt nghiệp Thạc sĩ (MBA) Đại
Học Quản Trị Kinh Doanh Paris - Cộng Hòa Pháp,
chuyên ngành Quản trị chiến lược. Ông Kha có gần 20
năm làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia như:
Pepsi, IC Pharma , American Standard, Fonterra
Brands Vietnam, 18 năm làm việc với vai trò Sales
Giảng viên. Nguyễn Duy Kha
(MBA)

Manager, Branch Manager, National Sales Manager, và
kinh nghiệm thực tế điều hành sales B2C, B2B, MT,
GT, Trade Marketing, Administration works.
Hiện nay Ông đang làm việc cho Fonterra Brands
Vietnam với vị trí Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc
(FS).

Giảng viên
Ông là một trong những giảng viên hàng đầu tại Việt
Nam về phương pháp “giảm thiểu độc thoại” và áp dụng
nhiều phương pháp sinh động như role play, game,
thuyết trình, trò chơi … để học viên có thể tiếp thu tích
cực tại lớp nội dung các khóa huấn luyện kỹ năng.

Giảng viên. Lê Hoàng Quân
(MBA)

Ông có kinh nghiệm tư vấn về xây dựng phát triển
thương hiệu và đào tạo các kỹ năng mềm cho các doanh
nghiệp: Fujifilm, Honda Dream, Ericsson, Abfott, Ducht
Lady,

Vietnam

Airlines,

Bao

Viet

Insurance,

VMS

Mobiphone, Vinaphone, FPT và các tổ chức phi chính phủ
như Save the Children US, ILO và Đại sứ quán Anh tại
Việt nam.

Giảng viên
Tiến Sĩ Trần Tiến Đức được biết đến là một giảng viên với
kỹ năng và chuyên môn cao, tham gia cộng tác với các
Cơ sở đào tạo như: Phòng Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Cần Thơ;
Viện Công nghệ Châu Á (TPHCM); Đào tạo một số Doanh
nghiệp như: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Hòa
Giảng viên. Trần Tiến Đức
(TS)

Bình); Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (Hà Nội);
Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát (Hưng Yên); Công ty
Dona Biti’s (Đồng Nai); v.v…
Ngoài công tác giảng dạy, Thầy Trần Tiến Đức còn là trợ
lý Tổng Giám Đốc Nhà máy Đay IndiraGandhi phụ trách
quản trị sản xuất cho nhà máy.

Giảng viên
Giảng Viên Đào Hoài Bắc chuyên dạy Quản lý sản xuất &
Nhân sự.
Nguyên Trưởng phòng Hành chánh – Quản trị nhân viên
Công ty TNHH BiTi’S
Nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhân sự Công
ty Dệt may Thành Công TCM.
Giảng viên. Đào Hoài Bắc
(MBA)

Nguyên Phó Tổng giám đốc Hệ thống siêu thị VINATEX
Tổng công ty Dệt may Việt Nam.
Giám đốc điều hành, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công
ty CP thương mại thủy sản ACIFISH FOOD.
Thầy đã tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo
về quản trị doanh nghiệp có uy tín ở Việt Nam như
chương trình CEO, CFO, CCO Tập đoàn giáo dục Bắc Mỹ,
CFO Club Việt Nam.

Giảng viên
01

02

03

Thái Trí Dũng

NguyễnHữu Thái Hòa

La Kiến Mỹ

Kiều Thị Kim Hoàn

Tiến sĩ Chuyên
ngành Quản trị Kinh
Doanh

Chuyên gia tư vấn chiến
lược kinh doanh

Thạc Sĩ Quản trị Kinh
doanh, Hoa Kỳ

Thạc sĩ quản trị kinh doanh,
Eidenburgh - Heriotwatt
Biz School, Anh Quốc
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CHỨNG NHẬN KHÓA HỌC

Học viện MasterSkills cấp chứng nhận hoàn
thành khoá học cho những học viên sau khi
đã trải qua khóa đào tạo thoả mãn các điều
kiện sau:
1. Tham gia học đầy đủ các nội dung của
chương trình (không vắng mặt buổi nào).
2. Chủ động xung phong đóng góp ý kiến
cũng như làm bài tập nhóm trong quá trình
tham gia lớp học.
3. Làm bảng câu hỏi trắc nghiệm năng lực
cuối khóa.

650++ Khách Hàng
Doanh Nghiệp
Trong 11 Năm
Hoạt Động

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Với hơn 250++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp
lớn Vietnam là khách hàng của Masterskills

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất (TWI).
Tổ chức tại Công ty Molex Việt Nam

Khóa Học Quản Lý Sản Xuất.
Tại Công Ty CP Steel Builder VietNam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Quản Lý Bảo Trì (TPM).
Tổ chức tại Công Ty ABB ViệtNam

Khóa học Quản Lý Bảo Trì (TPM).
Tại Công Ty Điện Lực Dầu Khí Hà Tĩnh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm.
Tại Công ty Cáp Điện Cadivi Miền Đông

Khóa Học Thực Hiện 5S - KAIZEN
Tại Công Ty YOKOHAMA VietNam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Tâm Lý Hành Vi Khách Hàng.
Tổ chức tại Công ty E-Soft Việt Nam

Khóa học Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng.
Tổ chức tại Công Ty Bayer VietNam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Tổ chức tại Công ty FMC ViệtNam

Khóa Học Giám Sát Kênh Bán Hàng
Tại Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Tổ chức tại Công ty Toyota Bến Thành

Khóa Học Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng.
Tổ Chức Tại Công Ty China Express

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Kỹ Năng Kiểm Toán CNTT Nội Bộ.
Tại Công ty Chứng Khoán Bảo Việt

Kỹ Năng Bán Hàng Giải Pháp CNTT.
Tại Trung Tâm VNPT Tp.Thanh Hóa

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa học Quản Trị Kho Hàng.
Tổ chức tại Công ty Friesland Campina

Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả
Tại Công ty Dongil Rubber Belt

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân.
Tổ chức tại Công ty TA Communications

Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân.
Tổ chức tại Công ty Standard Chem Pharm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Kỹ Năng Viết Báo Cáo
Tổ chức tại Nhà Máy Khí Nam Côn Sơn

Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục
Tổ chức tại Công Ty Viễn Thông MobiFone

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Logic.
Tổ chức tại Công Ty HaKuHoDo ViệtNam

Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.
Tổ chức tại Công ty Công Nghiệp Spindex

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình.
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ iERP

Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng.
Tại Liên Hiệp HTX Tp.HCM (SaiGon Coop)

PHẠM VI ĐÀO TẠO
Toàn quốc - 63 Tỉnh/Thành

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty TNHH MTV GD và DV CNTT TINH NGHỆ

MasterSkills
Văn phòng: Lầu 9, Vietcomreal Building,
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1,
Tp.HCM

Liên hệ

Phone: (+84) 028 22 194 047
Hot line: 0907 000 277 / 0903 966 729

Email: info@masterskills.org
Website: https://www.masterskills.org

Văn Phòng
Hồ Chí Minh

Đà Nẵng
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