
  

 

 

 

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH  

Khóa học kéo dài 4 giờ giúp các tư vấn đang chuyển tiếp sang vai trò quản lý 
thực hiện việc thay đổi tư duy cần thiết để thành công với vai trò là Tiền-trưởng 
nhóm hoặc trưởng ban Kinh doanh. Tư vấn sẽ học cách cân bằng thành công 

giữa việc bán hàng và thực hiện các chức năng quản lý nền tảng về tuyển dụng 
và đào tạo tư vấn mới. 

 

Chào mừng và giới thiệu 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể hiểu rõ mục đích của khóa học, biết điều 
họ cần làm để hoàn thành các phần của khóa học, mô tả mục tiêu khóa học, và hiểu điều 
họ sẽ biết hoặc làm khác biệt như là thành quả của khóa học. 

Thực hiện việc chuyển tiếp trong sự nghiệp 

Sau khi hoàn thành học phần  này, học viên có thể hiểu được cấu trúc của lãnh đạo kinh 
doanh trong tổ chức và con đường sự nghiệp tiềm năng mà họ có thể theo với vai trò là 
Trưởng ban Kinh doanh, cũng như xác định việc họ nỗ lực tuyển dụng sẽ tác động đến 
doanh số của ban mình thế nào. 

Vai trò mới của bạn 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng 
vững chắc các kỹ năng để hỗ trợ hoạt động ưu tiên hàng đầu - tuyển dụng và đưa ra lịch 
hoạt động 90 ngày để hỗ trợ họ thực hiện trách nhiệm và các công việc ưu tiên hàng đầu . 

 

Tổng kết khóa học và bài Kiểm tra kiến thức  
Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể áp dụng các khái niệm đã học vào công 
việc để mang đến kết quả mà họ mong muốn trong vai trò trách nhiệm mới của họ.
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