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Khẳng Định Giá Trị

Chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CEO
Chief Executive Officer
Danh cho doanh nghiệp Nhỏ & Vừa
SME

Chương trình đào tạo CEO - SME
Dành cho doanh nghiệp Nhỏ & Vừa
Mô hình quản trị
Chương trình CEO của TOP OLYMPIA được thiết kế theo mô hình quản trị
riêng.

CEO = Lãnh đạo = ( Chiến lược + Đội ngũ )
Đội ngũ = ( Con người + Hệ thống + Văn hóa )

Thành phần tham dự
Chương trình đào tạo phù hợp với các đối tượng tham dự sau
 Cấp lãnh đạo các Doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên,
Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…
 Các nhà quản lý và những người có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản
lý và điều hành các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
 Những người hy vọng trở thành Giám đốc trong tương lai

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo trang bị, cung cấp cho học viên
 Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO cần phải
có trong môi trường kinh doanh toàn cầu
 Những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO cần phải
trang bị
 Những tư duy, nhận thức và kiến thức của khóa học cùng với năng khiếu bẩm sinh về quản
trị và sự trải nghiệm quản lý của bản thân sẽ giúp trở thành một CEO chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo học viên có thể
 Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để trở thành một CEO trong tương lai
 Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có
 Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO
 Biết cách đạt được hoài vọng của mình trở thành một CEO chuyên nghiệp

Thời lượng chương trình
 Tổng


thời lượng 78 giờ, 26 buổi, diễn ra trong 4 tháng.
Học vào ngày thứ 7 và chủ nhật tuần 1 và 3 của tháng

Chỉ có học thực, mới có năng lực thực
Chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực
Chỉ có làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực
Chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực
Tất cả bắt đầu từ thực học.

Lãnh đạo không phải là người có chức, cũng không hẳn là
người có quyền, mà là người dẫn dẵn về tư tưởng và tạo ra
sự thay đổi ( của tập thể, của tổ chức, của xã hội )

Khởi đầu cho một thế hệ CEO mới, trong nền kinh thương mới

#

CHUYÊN ĐỀ / SUBJECTS

Phần 1: Xây dựng phong cách nhà lãnh đạo chuyên nghiệp “CEO—Pro”
1

Chân dung CEO chuyên nghiệp thời hội nhập

2

Vai trò của CEO trong kỷ nguyên mới

3

Những tố chất và phong cách lãnh đạo hiện đại của CEO

Phần 2: Kiến thức Quản trị chuyên môn của nhà lãnh đạo
Chuyên đề 1: Tầm nhìn chiến lược và hoạch định chiến thuật của CEO thời đại mới
1

Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu cho doanh nghiệp

2

Xây dựng chiến lược cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp trong môi trường hội nhập

3

Hoạch định các chiến lược và thức thi các chiến thuật: tạo sức cạnh tranh bằng chiến thuật
tích hợp hoàn hảo

Chuyên đề 2: Khai thác & sử dụng hiệu quả sức mạnh nguồn nhân lực
1

Vai trò, sức mạnh của nguồn nhân lực, một số yếu khuyết trong việc sử dụng nguồn nhân
lực

2

Hoạch định chiến lược và phát triển nguồn nhân lực

3

Thu hút, sử dụng và giữ chân nhân tài

4

Ứng dụng tâm lý học vào quản trị nguồn nhân lực

5

Một số kỹ năng để quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả:(Phỏng vấn, tuyển chọn,
đánh giá, huấn luyện tạo động lực)

6

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh nơi công sở

Chuyên đề 3: Quản trị bán hàng, Marketing dành cho CEO
1

Quản trị bán hàng trong doanh nghiệp

2

Quản trị mối quan hệ khách hàng

3

Quản trị thương hiệu, tài sản vô giá trong doanh nghiệp

4

Marketing và công tác phát triển xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

5

Làm PR để xây dựng nền tảng vững chắc cho thương hiệu doanh nghiệp

6

Thương mại điện tử: công cụ hiện đại để đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới

Chuyên đề 4: Tài chính, Kế toán và Đầu tư dành cho CEO
1

Kiến thức kế toán dành cho lãnh đạo

2

Báo cáo tài chính và Phân tích báo cáo tài chính dành cho CEO

3

Phân tích hòa vốn và các đòn bẩy tài chính

4

Quản lý vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh

5

Đo lường rủi ro và Điều chỉnh rủi ro trong đầu tư

Phần 3: Hoàn thiện kỹ năng để trở thành CEO toàn diện và chuyên nghiệp
1

Nghệ thuật lãnh đạo và thu phục lòng người

2

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán chuyên nghiệp

3

Kỹ năng thuyết trình thuyết phục bằng niềm tin và lòng nhiệt huyết

4

Tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề và ra quyết định

5

Quản lý thời gian và kiểm soát công việc hiệu quả

6

Quản trị sự thay đổi

7

Kỹ năng xây dựng và phát triển làm việc nhóm hiệu quả

Danh sách Giảng viên, Chuyên gia các khóa của chương trình luôn được Nhà trường thông báo tại thời điểm chiêu sinh.
Danh mục môn học cũng như nội dung của chương trình sẽ được Nhà trường cập nhật và điều chỉnh theo định kỳ 3 –6 tháng
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