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Tentang CareerTraack‐Training
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.
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.
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 control,
sehing
gga professional training yang
disele
enggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para peserta
a
secara komprehen
nsif dan dengan
pendekatan
p
aplika
atif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi
yang
y
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan
p
te
erkini
• 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
Melalu
ui professional trraning,
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

“Mem
mbekali P
Peserta
denga
an kema
ampuan
yang Mendas ar
mMengellola Kris
sis
dalam
di Tem
mpat Ke rja”

Apa ya
ang akan Anda
a Pelajari:

Dengan se
emakin menin
ngkatnya
persaingan yang bersifa
at global, sem
mua
perusahaa
an pada saat iini membutuh
hkan
karyawan terutama di llevel manajer dan
supervisor yang memiliiki kemampua
an
manajeria
al disamping k
kemampuan
teknis. Se
ebagaimana kiita ketahui,
manageria
al skill bukanl ah satu
kemampu
uan yang “give
en” tetapi
kemampu
uan yang dapa
at dikembangk
kan
dan diting
gkatkan. Biasa
anya kemamp
puan
tersebut akan
a
berkemb
bang seiring
dengan be
ertambahnya pengalaman
masa kerjja seseorang y
yang ditunjang
dengan Pe
elatihan secarra intensif dan
n
terarah. Untuk
U
itulah Pe
elatihan ini ka
ami
adakan.

4. Delegation
g manajer harus m
memahami penting
gnya mendelegasik
kan
Seorang
pekerjaan kepada orang llain (bawahan). Oleh sebab itu dia harus
h
mengetahui keuntungan, proses, metode dan prinsip-prinsip
es dan
delegasi. Disamping itu teentunya harus menguasai guide-line
langkah-langkah dalam deelegasi itu sendiri.

Dengan metode
m
Pelatih
han singkat ya
ang
menggabu
ungkan antara
a teori dan
simulasi in
ni diharapkan peserta akan
n
dapat men
ningkatkan ke
emampuannya
a
untuk mencapai tingkatt manajerial yang
y
sesuai kap
pasitas dan ka
apabilitasnya.
Siapa yang
g sebaiknyaikutt?
• Special workshop
w
ini sang
gat direkomendasikan
untuk kandidat (staf profe
essional yang ak
kan
sikan menjadi) m
manajer atau man
najer
dipromos
lini mady
ya serta staf profe
fesional yang bek
kerja
dengan setidaknya
s
tiga o rang.
• Para pem
mimpin tim atau m
manajer yang ing
gin
meningka
atkan kemampua
annya dalam
mengelolla krisis di tempa
at kerja.
an
Tujuan & Manfaat
M
Pelatiha
• Tujuan Utama pelatihan i ni adalah menyia
apkan
karyawan
n yang mampu m
menyelesaikan
masalah dan tantangan y
yang dihadapi dalam
menjalan
nkan tugas seharri-hari.
• Membeka
ali peserta denga
an kemampuan
memahami proses manag
gement dan crisis
s
managem
ment.

2. Improving Communiccation Skills
Sesi ini akan mempelajari
ri bagaimana menjadi pendengar yan
ng
aktif, pe
embicara yang efeektif, dan penulis yang
y
produktif.
3. Motivation
Pada sesi ini peserta akan
n dibekali dengan konsep dasar, ben
ntukbentuk, dan hal-hal yang mempengaruhi motivasi.
m
Disamping
g itu
juga aka
an diperkenalkan d
dengan strategi da
an langkah-langka
ah
motivas
si serta bagaimanaa membangun dan
n mempertahankan
nnya.

5. Pro
oblem Solving & Deecision Making
Kekuata
an dan kelemahan seorang manajer – dan pemimpin pada
p
umumnya – akan terlihat dari kemampuann
nya mengelola yan
ng satu
ini. Oleh
h sebab itu pesertaa akan dibekali de
engan pengetahuan
n
mengen
nai:
-- Pro
oblem Sensing: Meengenali hambatan
n yang terjadi, Alp
pha &
Om
mega Managementt, Potential Trouble
e Area, dan Problem
Sen
nsing Strategies.
-- Pro
oblem Solving: Com
mponent Abilities, Hambatan &Tipe
Pro
oblem Solving. Dissamping itu peserta juga akan dibekali
den
ngan Creative Prob
blem Solving dan Sepuluh langkah
stra
ategis dalam Prob
blem Solving.
-- Decision Making: Prooses Pengambilan Keputusan dan Langkahlangkah Strategis da lam Pengambilan Keputusan.
6. Coa
aching
Seorang
g manajer harus m
mampu mengarahk
kan dan memberik
kan
orientas
si kepada karyawaannya agar mencapai tingkat produk
ktifitas
yang op
ptimal. Oleh sebab
b itu melalui pelatih
han ini peserta akan
dibekali dengan pemaham
man tentang keunttungan coaching,
successful coaching, Pitfa lls in Coaching, da
an Practical Steps in
Coaching.
7. Tea
am Building
Team ya
ang kuat merupakkan modal untuk mencapai
m
keberhas
silan
dalam memimpin.
m
Seoran
ng manajer dan/attau pemimpin haru
us
mengetahui hal-hal yang menjadi pengham
mbat dan hal-hal ya
ang
dibutuhkan agar tim kerjaanya mencapai keberhasilan maksim
mal.
Pada pe
elatihan ini pesertaa akan dibekali den
ngan pengetahuan
n
Strategies & Techniques d
dalam Team Buildiing.
8. Games
Untuk memudahkan
m
penyyerapan dan penerrapan, materi pelatihan
ini akan dilengkapi dengaan games atau permainan di dalam/lluar
kelas. Pada sesi games in
ni setiap peserta ak
kan terlibat secara
a aktif
dalam permainan
p
yang m
mengandung pesan
n-pesan mengenai
“critical management skillls”
Jadw
wal Anda

IDR
I
(000)

January 25-27, 2017

Jakarta

5.925
5

March
h 15-17, 2017

Bandung

5.925
5

May 08-10,
0
2017

Jakarta

5.925
5

July 25-27,
2
2017

Bandung

5.925
5

September 18-20, 2017
7

Jakarta

5.925
5

Novem
mber 27-29, 2017
7

Yogya

5.925
5

• Biay
ya tidak termasuk pajak (PPN & PPh), akomodasi
dan transportasi
Lokasi & Ketentuan Pelak
ksanaan:

m
pelatih
han ini karyawan akan
• Dengan mengikuti
selalu sia
ap untuk mengha
adapi promosi ke
jenjang manajerial.
m

Hotel atau hotel lain
nnya;
Bali: B-H

• Pelatihan
n ini akan di bagi menjadi dua bag
gian

setiap ha
ari selama tiga ha
ari penuh. Bagian
n
pertama adalah memberi kan pemahaman
n
mengena
ai “critical manag
gement skills” dim
mana
akan lebiih dititik-beratka n pada pemaham
man
teori, kon
nsep, dan studi k
kasus. Bagian ked
dua
adalah de
engan metode pe
ermainan di dalam/
luar kelas
s (tergantung ko
ondisi), dimana se
etiap
peserta akan
a
terlibat seca
ara aktif dalam
permaina
an yang mengand
dung pesan-pesa
an
mengena
ai “critical manag
gement skills” itu
sendiri.

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

Mengenali Crisis Man
nagement dan Ketrampilan dalam
engelolanya.
me

• Membeka
ali peserta denga
an ketrampilan
manajem
men sebagai dasa
ar dalam mengelo
ola
krisis.

Metode Pellatihan

Web Service
S
Links:

1.

Jakarta: 46th-50th Floor Wiisma 46, Jl. Jend Su
udirman Kav.1 Jakarrta
N Hotel Group atau hotel
h
lainnya di Jaka
arta;
Pusat, Sofyan Hotel, ASTON
Bandung: KAGUM Hotel Grroup / ASTON Hotel Group atau hotel la
ainnya.
Yogyaka
arta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perubaha
an lokasi/tempat akkan dikonfirmasikan melalui undangan
seminar..
Jumlah peserta
p
minimal (keecuali ditentukan lain
n) untuk pelaksanaa
an di
Bali 9(se
embilan)orang, Yogyya 7(tujuh) orang, Bandung
B
5(lima) ora
ang,
Jakarta 3(tiga)
3
orang sesuaii konfirmasi yang ka
ami terima semingg
gu
sebelum pelaksanaan. Dalam
m hal jumlah pesertta kurang dari keten
ntuan
minimal tersebut maka kepu
utusan pelaksanaan
nnya dapat dibicarak
kan
kedua be
elah pihak untuk meendapatkan solusi te
erbaik.
Bila Anda
a menginginkan juddul training, jadwal dan
d
lokasi yang berbeda
dengan yang
y
telah ditentukaan di atas silahkan hubungi Service Cen
nter
kami me
elalui Tel: 021-5744-8889, Fax: 021-57
74-8888, atau
email:inffo@careertrack.train
ning atau careertrac
ck.indonesia@gmail.com
Pelatiha
an ini dapat di-custoomized sesuai kebuttuhan perusahaan Anda
A
bila
diselenggarakan dalam benttuk inhouse training
g atau kelas khusus minimal
lima
a peserta
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