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CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam, trong các lĩnh vực quản
trị sản xuất, giàu kinh nghiệm thực tế.

Đã từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao, lâu năm tại các doanh
nghiệp lớn của Nhật Bản.

Thấu hiểu về Việt Nam và sự phù hợp của các mô hình, công cụ quản trị
đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 



ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Giám đốc nhà máy, GĐSX, quản đốc;

Nhà quản trị muốn có tư duy về quản lý SX;

CEO muốn thấu hiểu việc vận hành sản xuất;

Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, giám đốc công nghệ,

R&D muốn hiểu hơn về quy trình sản xuất và

các giá trị gia tăng trong sản xuất



NỘI DUNG ĐÀO TẠO
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03

Phát triển năng lực quản lý sản xuất
cho nhà quản lý tại hiện trường01

04

05

Thiết kế và cải tiến quy trình sản xuất
dựa theo SOP & Six Sigma

Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất

5S&Kaizen

Quản lý tồn kho nhằm hồi sinh nhà
máy

Chuyên gia
Việt Nam

Chuyên gia
Việt Nam 30/5, 1/6

Chuyên gia
Nhật Bản

15-17/5

Chuyên gia
Nhật Bản

6-8/6

Chuyên gia
Nhật Bản

20-22/6

3-5/4

25 - 27/4

06
Hoạt động quản lý chất lượng trong
sản xuất

Chuyên gia
Việt Nam

11 - 13/7
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THAY ĐỔI TƯ DUY VÀ
HÀNH ĐỘNG TRONG

QUẢN LÝ
Nắm vững kiến thức nền tảng

về duy trì năng suất tổng thể, từ
đó tăng khả năng cạnh tranh

dài hạn của doanh nghiệp

TƯ DUY QUẢN TRỊ
THEO TRIẾT LÝ

KAIZEN
Thấm nhuần triết lý kinh doanh,
phương thức quản trị và công cụ

quản lý đã trở thành “thương
hiệu" của Nhật Bản.

QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ
CẮT GIẢM CHI PHÍ

QUẢN LÝ
Áp dụng phương pháp quản lý

tồn kho mới, từ đó mang lại
hiệu quả nguồn vốn, nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh

nghiệp. 

THẤU HIỂU LOGIC
TÍNH TOÁN MỨC TIÊU

HAO
Nắm được phương pháp kiểm
soát mức tiêu hao của ba yếu
tố giá thành, hướng đến cắt

giảm triệt để và tăng lợi
nhuận.
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Học phí: 22.800.000đ/1 khóa
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LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Hotline:  0962.919.746

Email: daotaodoanhnghiep@vjcc.org.vn

Website: www.vjcc.org.vn

Địa chỉ: Tòa nhà VJCC, trường Đại học Ngoại Thương,    

.               số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.


