Dịch vụ

XÂY DỰNG
TỔ CHỨC HỌC TẬP

Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Tổ chức Học tập của GrowMind tập trung nâng cao năng lực cho doanh
nghiệp thông qua các hoạt động học tập và phát triển năng lực ở mọi cấp độ của tổ chức, góp
phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho các công ty.

TƯ VẤN
TỔNG THỂ

HUẤN LUYỆN
ĐỘI NGŨ ĐÀO TẠO

Tư vấn và thiết kế lộ trình triển khai tổng thể

Hỗ trợ phỏng vấn, tuyển dụng

Dựa trên bối cảnh thực tế, bám sát chiến lược
phát triển

Huấn luyện nâng cao năng lực, giúp Doanh
nghiệp sở hữu đội ngũ Đào tạo giỏi chuyên môn

CHƯƠNG TRÌNH
MAY SẴN
Là các chương trình GrowMind triển khai TRỌN GÓI
Được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn năng lực Quốc tế
Đã được kiểm chứng hiệu quả tại nhiều Doanh nghiệp
Mang lại hiệu quả tối đa với mức đầu tư tối ưu
Bao gồm các chương trình:
Phát triển Năng lực Quản lý
Trang bị Kỹ năng làm việc cho người đi làm
Mentoring theo Individual Development Plan

growmind.vn

CHƯƠNG TRÌNH
MAY ĐO
Là các chương trình GrowMind PHỐI HỢP với
GVNB và Chuyên gia tại Doanh nghiệp triển khai
Chương trình thiết kế sát với bài toán của tổ chức
Phát huy được tri thức của đội ngũ Chuyên gia/
GVNB trong doanh nghiệp
Đội ngũ GVNB/Chuyên gia được huấn luyện
kỹ năng thiết kế bài giảng và dẫn giảng hiệu quả
Tối ưu chi phí và hiệu quả so với phương án
GV thuê ngoài

growmindconsulting

CHƯƠNG TRÌNH
MAY SẴN TIÊU BIỂU

CHƯƠNG TRÌNH
MAY ĐO TIÊU BIỂU

Dành cho Quản lý

Dành cho Đội ngũ trọng điểm
PM
Tech Lead
BrSE

Professional Manager
First Time Manager
Huấn luyện và Phát triển Nhân viên
Becoming a Coaching Leader

Mentoring

Nâng cao năng lực đội ngũ sản xuất

Mentoring theo Individual Development Plan
xây dựng lộ trình học tập theo hướng cá nhân
hoá kết hợp với hoạt động huấn luyện, kèm
cặp, đào tạo và review 1:1

Developer (Clean Code, Self Test, Debugging...)
Tester (Writing Testcase, Analyzing Bugs...)
BA (BA for Tester...)
Comtor (IT for Beginner...)

Đào tạo nguồn lực trẻ

Dành cho "Toàn dân"
Global Citizen - Trang bị các kỹ năng học tập
chủ động và các kỹ năng làm việc thiết yếu

Đào tạo Developer Fresher với đa dạng ngôn ngữ
lập trình

Dành cho đội ngũ Đào tạo và Giảng viên nội bộ

Chương trình Huấn luyện và Đào tạo khác theo
nhu cầu

Huấn luyện và nâng cao năng lực cho đội ngũ
Đào tạo nội bộ DN
Train the Trainer dành cho GV nội bộ

Kỹ năng mềm cho Quản lý
Tư duy dịch vụ nội bộ
Số hóa học liệu để tiến tới đào tạo hỗn hợp
(blended learning trên diện rộng)

GrowMind giúp được gì
cho Doanh nghiệp?
Lộ trình nâng cao năng lực tổ chức
đồng bộ với chiến lược phát triển DN

Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua trang bị
năng lực học tập tự chủ ở mọi cấp độ của tổ chức

Hoạt động học tập từng bước hướng
tới giải quyết bài toán cụ thể trong DN

Hình thành đội ngũ Đào tạo nội bộ thạo nghề, giúp
tri thức không ngừng luân chuyển trong nội bộ DN

Góp phần gia tăng gắn kết nhân viên,
đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng

Tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực
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ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA
GROWMIND

QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI
KHẢO SÁT TỔNG THỂ
Thu thập thông tin đầu vào đầy đủ, đa chiều
Xác định pain point, mục tiêu của tổ chức

Hiểu biết về ngành IT
Đội ngũ tư vấn có 10 ~ 15 năm kinh nghiệm
làm việc, đảm nhận các vị trí quản lý trong
lĩnh vực IT

TƯ VẤN & THIẾT KẾ
Đề xuất giải pháp
Thiết kế lộ trình triển khai ngắn - dài hạn

ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI
Phối hợp triển khai, theo sát tiến độ
Tháo gỡ khó khăn, hướng tới kết quả cuối cùng
Cải tiến liên tục nâng cao hiệu quả

Thạo nghiệp vụ đào tạo
và phát triển nguồn lực trong tổ chức
Các chuyên gia tư vấn được chứng thực năng
lực từ các tổ chức Quốc tế như: CrestCom,
Mentally Fit, SHRM, International Coaching
Federation

CHUYỂN GIAO
Làm mẫu, kết hợp On-job training
Từng bước chuyển giao theo lộ trình

DOANH NGHIỆP TỰ CHỦ VẬN HÀNH
DN sở hữu đội ngũ có năng lực
Làm chủ các công cụ, quy trình

Có kinh nghiệm triển khai thực tế
ở các doanh nghiệp từ 100 - 800 người

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Với mỗi quy mô và bài toán khác nhau,
chúng tôi mang đến những giải pháp tư vấn
khác biệt, phù hợp với từng DN

Mục tiêu của AHT là xây dựng công ty trở thành một Tổ chức học
tập, nơi tất cả thành viên đều có cơ hội phát triển bản thân, trang bị
các kiến thức, kỹ năng thiết yếu để tạo dựng lợi thế cạnh tranh
riêng cho AHT. Nhờ có sự tư vấn và đồng hành của GrowMind, các
hoạt động học tập của AHT trở nên chuyên nghiệp hơn, lan tỏa tới
từng thành viên và được các mọi người đón nhận nhiệt tình.

Ông Nguyễn Mạnh Hà
CEO AHT Tech JSC

Theo đuổi triết lý Agile
Nhanh:
Bắt tay với nguồn lực sẵn có
Cộng tác: Huy động sự phối hợp từ DN
Linh hoạt: Liên tục rà soát và cải tiến

Tôi đánh giá rất cao các hoạt động học tập trải nghiệm mà
GrowMind thiết kế giúp học viên tự trải nghiệm và tự trưởng thành.
Cá nhân tôi, trong vai trò là một học viên của chương trình
Professional Manager cũng đã thu lượm về cho bản thân mình rất
nhiều góc nhìn mới mẻ về công tác quản lý. Sự chuyên nghiệp, tận
tâm và sâu sát đồng hành cùng học viên của GrowMind cũng mang
lại bầu không khí gắn kết và hào hứng cho nội bộ đội ngũ Quản lý.

Ông Vũ Văn Tú
CEO MOR Software JSC

Đồng hành triển khai
Các khó khăn thường chỉ xuất hiện khi
thực thi ý tưởng. GrowMind cam kết đồng
hành triển khai cùng khách hàng để đạt
được kết quả đặt ra ban đầu.
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Đồng kiến tạo mạng lưới các công ty tiến bộ và hạnh phúc

61 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Gầu Giấy, Hà Nội

Follow us on Facebook

growmind.vn
contact@growmind.vn

“Tốc độ học hỏi của các cá nhân và tổ chức có thể là lợi thế cạnh tranh bền vững duy nhất.”
- Ray Stata, Cựu CEO của Analog Devices -

