DAVE ULRICH
Bậc thầy số 1 thế giới về Quản trị
(tạp chí Business Week)
Một trong 10 nhà tư tưởng sáng tạo nhất về
kinh doanh(chuyên san Fast Company)
Một trong 5 nhà cố vấn Quản trị hàng đầu thế giới
(Forbes)
Thinkers 50 – những bộ óc kinh doanh vĩ đại nhất
(Hall of Fame)
Giải Nobel Colloquia dành cho những tên tuổi
dẫn dắt nền tư tưởng kinh tế và kinh doanh (2010)

8 ĐỘT PHÁ
VỀ NHÂN SỰ
ĐỂ KINH DOANH
THÀNH CÔNG

Giáo sư Dave Ulrich là Cha đẻ của ngành
Nhân sự hiện đại. Ông là đồng sáng tác của
hơn 30 cuốn sách và 200 bài báo giúp
định hình nên 3 lĩnh vực: Hoạt động tổ
chức, Lãnh đạo và Nhân sự. Bên cạnh đó,
ông đã diễn thuyết tại 88 quốc gia, tổ chức
hội thảo tại hơn nửa số doanh nghiệp lớn
thuộc danh sách Fortune 200 và là cố vấn
cao cấp cho nhiều doanh nhân nổi tiếng.

Hội thảo "8 đột phá Nhân sự để kinh doanh
thành công" diễn ra tại Hà Nội là dịp để hơn
600 lãnh đạo cấp cao, CEO và Giám đốc
Nhân sự gặp gỡ trực tiếp với Dave Ulrich và
nghe ông chia sẻ về những đột phá trong
nhân sự hiện đại, bí quyết tạo nên thành
công của doanh nghiệp trong bối cảnh nền
kinh tế xã hội biến động không ngừng.

VHRS
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ
giải pháp chuyên nghiệp về phát
triển nguồn nhân lực bao gồm
tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về
Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ sáng
lập viên chuyên môn cao và tâm
huyết phát triển nghề Nhân sự
cùng kinh nghiệm tích lũy qua quá
trình làm việc ở các vị trí cấp cao
trong các doanh nghiệp lớn, VHRS
mong muốn đóng góp nỗ lực của
mình vào quá trình chuyên nghiệp
hóa Quản trị Nhân sự tại Việt Nam

w w w. v h r s . c o m . v n

CHƯƠNG TRÌNH
8:00 - 8:30

Đón Khách, Giao Lưu, Chụp Hình

8:30 - 8:40

Phát Biểu Khai Mạc

8:40 - 10:15

Phần 1:
- Nhân sự tập chung vào giá trị gia tăng : hướng đến đối tác ngoài tổ chức
- Kết quả của Nhân sự : Hướng đến tổ chức

8:15 - 10:30

Nghỉ Giải Lao

10:30 -12:00

Phần 2:
- Những đột phá về lãnh đạo : Tạo dựng bộ máy lãnh đạo mạnh & hiệu quả,
đào tạo thương hiệu lãnh đạo
- Những đột phá về sử dụng nhân tài : hướng đến giá trị phúc lợi

12:00 -13:30

Ăn trưa + Nhà tài trợ và khách VIP chụp ảnh cùng Dave trên sân khấu

13:30 -15:00

Phần 3:
- Những đột phá về hoạt động tổ chức : hướng đến năng lực
- Những đột phá trong năng lực làm Nhân sự : hướng đến những năng lực
quả tạo ra kết quả

15:00 -15:15

Giới thiệu cuốn sách “Sự lên ngôi của Quản trị Nhân Sự”

15:15 -15:30

Nghỉ Giải Lao

15:30 -17:00

Phần 4:
- Những đột phá trong Công nghệ về Nhân sự : hướng đến sự kết nối
- Những đột phá trong hoạt động phân tích Nhân sự : hướng đến tác động
kinh doanh.
- Những đột phá kế tiếp...

17:00 -17:30

Q&A

17:30 -17:40

Phát Biểu Bế Mạc

8:00 - 17:40
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INTERCONTINENTALTINENTAL HOTEL
LANDMARK 72 - HÀ NỘI

0901 16 26 36
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