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4. Etika Beke
erja
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• Bagai mana berperilaku dalam tim
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• Berak
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ap
saran dan kritik
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Tentang CareerTraack‐Training

Membangun dan mengelola
a
gan baik an
ntar karya
awan
hubung
demi te
ercapainya
a tujuan
bersam
ma sesuai v
visi dan misi
perusah
haan.

Caree
erTrack Training d
dan
BePro
ofessionalTheClub
b adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Pro
oesdeem Indonesia—lembaga
konsu
ultan manajemen
n yang sejak
tahun
n 1995 memfokus
skan kegiatannya
a
pada penyelenggaraan
n pelatihan
profes
sional. Pelatihan yang
disele
enggarakan oleh CareerTrack
Training dan BeProfessionalTheClub
senan
ntiasa memaduka
an aktualitas dan
n
kualittas kurikulum (modul) pelatihan,
pelayanan yang prima
a, dan kapabilitas
s
instru
ukturnya.

Agar mam
mpu membang
gun dan meng
gelola
hubungan baik antar ka
aryawan Anda
a harus
memiliki kepribadian
k
ya
ang baik dan terbuka
t
untuk berb
beda pendapa
at dan ide-ide.
Selain itu Anda juga ha rus tahu jenis
s/tipe
kepemimp
pinan yang An
nda miliki dan inginkan
agar lebih mudah meng
gelola karyawa
an Anda
dengan lebih baik.

Pelatihan yang diselen
nggarakan oleh
Caree
erTrack dan BePR
RO senantiasa
mengacu pada perkem
mbangan
mutak
khir dalam penge
elolaan
perus
sahaan yang saatt ini berorientasi
kepad
da terciptanya go
ood corporate
goverrnance.

Pelatihan dua hari ini ak
kan membeka
ali Anda
dengan ke
etrampilan-kettrampilan yan
ng
dibutuhkan dalam menccapai goals An
nda dan
target perrusahaan seca
ara integral.

Caree
erTrack dan BePR
RO sejak berdiri
tahun
n 1995 senantiasa
a berusaha
memp
pertahankan kualitas professional
trainin
ng yang tinggi de
engan
mene
erapkan adanya c
check dan
contro
ol, sehingga proffessional training
yang diselenggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para
peserta
p
secara ko
omprehensif dan
dengan pendekata
an aplikatif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi
yang
y
spesifik dan relevan
te
erhadap perkemb
bangan terkini
• memberikan
m
aspe
ek teknik dan
aplikatif yang diba
awakan oleh para
a
in
nstuktur yang mu
umpuni
• memfasilitasi
m
kebutuhan soft skill
dalam pengemban
ngan karir dan
bisnis
b

Siapakah
hyangharush
hadir:
Pelatihan ini didisain un
ntuk Anda yan
ng
bersemangat membang
gun tim kerja yang
baik,para manajer, sup ervisor, dan siapa
s
pun
yang mem
miliki tekad un
ntuk meningka
atkan
karir profe
esionalnya. Da
asar kemampuan
interperso
onal yang baik
k sangat disarankan.
Manfaat Pelatihan:
Pelatihan ini akan berda
ampak pada tim
t
manajeme
en, manajeme
en sumber day
ya
karyawan sehingga sem
mua karyawan
n akan
memiliki satu
s
tujuan de
engan perusah
haan
untuk men
ncapai lebih b
banyak keuntu
ungan
bagi perus
sahaan.

Melalu
ui professional trraining,
Caree
erTrack dan BePR
RO dapat
memb
bantu perusahaan yang ingin
berke
embang ataupun memperkuat
ngan
posisi strategisnya den
memb
berikan expertis yang dapat
menin
ngkatkan kemam
mpuan dalam
• Mengelola
M
priorita
as secara efektif
• Membangun
M
buda
aya kerja yang
produktif
p
• Meningkatkan
M
job
b value
• Menyelaraskan
M
ke
emampuan
dengan perkemba
angan serta
kebutuhan
k
terkini
• Menciptakan
M
proses, dan
professional
p
terba
aik bagi
perusahaan.
p

Workshop Materials:
1. Ketera
ampilan Interp
personal
• Komunikasi
K
ve
erbal
• Komunikasi
K
no
on Verbal
• Membuat
M
pem bicaraan
2. Person
nal Developm ent
• Menciptakan
M
k
kesan pertama
a yang
kuat
k
• Kesadaran
K
aka
an situasi

Web Service
S
Links:

www.beproseminar.co
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

3. Menettapkan Tujuan
n Tim
• Berbagi
B
tujuan
n Anda dengan
n tim
Anda
A
• Membuat
M
mere
eka bekerja bersamab
sama

5. Tipe dari P
Pemimpin & Kapan
K
Mengguna
akannya
• Tipe P
Pelatih
• Tipe P
Pembimbing
• Tipe M
Memerintah
• Tipe P
Pendelegasi
6. Memaham
mi Karyawan Anda
A
• Mende
engarkan apa yang mereka
a
ingink
kan
• Meliha
at di luar kota
ak
• Memp
persempit kesenjangan
7. Memaham
mi Konflik & Ca
ara Mengatasinya
• Masallah gender
• Menye
elesaikan konflik
Jadwal Anda

IDR (000
0)

January 23-24, 20
017

Jaka
arta

3.950

March 13-14, 201
17

Yogy
ya

3.950

May 03-04, 2017

Jaka
arta

3.950

July 27-28, 2017

Bandung

3.950

September 19-20
0, 2017

Jaka
arta

3.950

November 27-28,, 2017

Bandung

3.950

• Biaya tidak term
masuk pajak (PPN & PPh), akomodas
si
dan transportassi

Lokasi & Keten
ntuan Pelaksan
naan:
Ja
akarta: 46th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1
Ja
akarta Pusat, Sofyyan Hotel, ASTON Hotel
H
Group atau hotel
h
lainnya di Jakarta;
Bali: B-Hotel atau h
hotel lainnya;
Bandung: KAGUM Hotel Group / AST
TON Hotel Group atau
a
otel lainnya.
ho
Yogyakarta: ASTO
ON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Pe
erubahan lokasi/teempat akan dikonffirmasikan melalui
un
ndangan seminar.
Ju
umlah peserta min
nimal (kecuali ditentukan lain) untuk
k
pe
elaksanaan di Bali 9(sembilan)orang
g, Yogya 7(tujuh) orang,
Bandung 5(lima) orrang, Jakarta 3(tig
ga) orang sesuai
onfirmasi yang kam
mi terima semingg
gu sebelum pelaks
sanaan.
ko
Dalam hal jumlah p
peserta kurang darri ketentuan minim
mal
te
ersebut maka kepu
utusan pelaksanaa
annya dapat dibica
arakan
ke
edua belah pihak u
untuk mendapatka
an solusi terbaik.
Bila Anda mengingi nkan judul training, jadwal dan loka
asi
ang berbeda dengaan yang telah dite
entukan di atas sila
ahkan
ya
hu
ubungi Service Ceenter kami melalui Tel: 021-574-88
889,
Fa
ax: 021-574-8888
8, HP/SMS/WA: 08
8815608163, atau
em
mail:info@careertrrack.training atau
ca
areertrack.indonessia@gmail.com

Pelatihan ini d
dapat di-customized sesuai kebu
utuhan
p
perusahaan Anda
a bila diselengga
arakan
dalam benttuk inhouse train
ning atau kelas khusus
k
minimal lima peserta
p
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