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Team Building, Mentoring & Coaching Skills for
Managers & Supervisor

PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-50th Floor Wisma 46
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10220

Seminar ini memperlengkapi Anda dengan
keterampilanketerampilan pembinaan
yang akan segera mulai
mengubah kelompok
kerja Anda menjadi tim
yang bekerja sama
dalam menimbulkan
suasana energi dan
antusiasme.
Manager-manager yang berpikiran maju telah
mengetahui bahwa keterampilan-keterampilan yang
sama yang digunakan oleh para Pembina untuk
menciptakan pemenang-pemenang dalam atletik
juga berfungsi dalam lingkungan bisnis. Seminar
inovatif dua hari ini dirancang untuk mengajarkan
kepada Anda metode-metode pembinaan yang
penuh daya untuk mengubah bahkan karyawankaryawan yang bermasalah menjadi para pemenang
yang super-produktif dan bermotivasi!
Anda akan belajar bagaimana menanamkan jenis
energi dan antusiasme yang membuat produktivitas
menjulang. Bagaimana? Lengkapi kemampuankemampuan manajerial Anda sendiri dengan
mendorong keterampilan-keterampilan pembinaan
dan konseling, dan melihat hasil-hasil yang luar
biasa.
Seminar ini akan mengajarkan kepada Anda langkah
demi langkah, bagaimana menghasilkan “rencana
permainan” manager yang menjamin Anda akan
mencapai tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi Anda.
Juga, cari tahu bagaimana memaksimalkan
kemampuan setiap karyawan ... dan temukan
kekuatan-kekuatan dan bakat-bakat yang tidak
pernah Anda ketahui sebelumnya!
Investasikan dua hari saja dari waktu Anda, dan
manfaat-manfaat pembinaan akan mengubah
kehidupan Anda sebagai manager; Anda akan
menyaksikan sinergi yang menggairahkan di antara
para karyawan Anda, saling mendukung di dalam
kelompok Anda, rasa kesaling-tergantungan dan
interaksi, dan yang terpenting – produktivitas yang
luar biasa dari tim Anda sebagai sebuah unit.
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Tentang CareerTrack‐Training
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Proesdeem Indonesia—lembaga
konsultan manajemen yang sejak
tahun 1995 memfokuskan kegiatannya
pada penyelenggaraan pelatihan
profesional. Pelatihan yang
diselenggarakan oleh CareerTrack
Training dan BeProfessionalTheClub
senantiasa memadukan aktualitas dan
kualitas kurikulum (modul) pelatihan,
pelayanan yang prima, dan kapabilitas
instrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO senantiasa
mengacu pada perkembangan
mutakhir dalam pengelolaan
perusahaan yang saat ini berorientasi
kepada terciptanya good corporate
governance.
CareerTrack dan BePRO sejak berdiri
tahun 1995 senantiasa berusaha
mempertahankan kualitas professional
training yang tinggi dengan
menerapkan adanya check dan control,
sehingga professional training yang
diselenggarakan dapat
• menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
• memfokuskan terhadap solusi
yang spesifik dan relevan terhadap
perkembangan terkini
• memberikan aspek teknik dan
aplikatif yang dibawakan oleh para
instuktur yang mumpuni
• memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan
bisnis

Daftar sekarang dan pelajari pendekatan baru untuk
meningkatkan dan memaksimalkan potensi
manajemen Anda!
Siapa yang menjadi peserta?

Melalui professional traning,
CareerTrack dan BePRO dapat
membantu perusahaan yang ingin
berkembang ataupun memperkuat
posisi strategisnya dengan
memberikan expertis yang dapat
meningkatkan kemampuan dalam
• Mengelola prioritas secara efektif
• Membangun budaya kerja yang
produktif
• Meningkatkan job value
• Menyelaraskan kemampuan
dengan perkembangan serta
kebutuhan terkini
• Menciptakan proses, dan
professional terbaik bagi
perusahaan.

9. Susunan tim: bagaimana mengenali kekuatan-

kekuatan individu dan mengatur para pemain di
posisinya

10. Membangun "daftar" Anda: bagaimana

menemukan superstar dan pemain bermasalah,
dan mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahan setiap orang

11. Alasan-alasan penting mengapa karyawan Anda
ingin menjadi bagian dari tim

12. Konflik kolega: bagaimana mengatasinya sebelum
mereka mempengaruhi kelompok kerja secara
keseluruhan

13. Keterampilan-keterampilan pembinaan berdampak
tinggi yang mencegah pemalas, penyia-nyia
waktu, dan orang yang suka menunda-nunda
pekerjaan

14. Konseling "Non-direktif": pendekatan yang terbukti
membantu para karyawan menemukan solusisolusi mereka sendiri

15. 8 langkah penuntun menuju pendisiplinan positif
dan tindakan korektif

16. Kapan mengusahakan konseling karyawan, dan

kapan menyerahkannya kepada para profesional

17. Keterampilan ahli mendengarkan – cara yang telah
terbukti untuk memastikan Anda benar-benar
mendengarkan apa yang dikatakan karyawan

18. Bagaimana menghadapi kemarahan, tangisan,
atau reaksi-reaksi emosional lainnya

Jadwal Anda

IDR (000)

February 15-16, 2017

Jakarta

3.950

April 25-26, 2017

Bandung

3.950

June 05-06, 2017

Jakarta

3.950

August 15-16, 2017

Bandung

3.950

October 17-18, 2017

Jakarta

3.950

Yogya

3.950

December 07-08, 2017

• Biaya tidak termasuk pajak (PPN & PPh), akomodasi
dan transportasi

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1
Jakarta Pusat, Sofyan Hotel, ASTON Hotel Group atau hotel
lainnya di Jakarta;

Course Outline:

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

1. Bagaimana memanfaatkan persaingan alamiah

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.

melakukannya dengan cara yang benar

3. 8 teknik untuk meningkatkan antusiasme – untuk
individu atau tim secara keseluruhan

4. Sikap "anti-manajemen": bagaimana

mengetahuinya, dan bagaimana mengatasinya

5. Motivator-motivator berdaya! Pelajari rahasia-

rahasia pemenang dari pembina-pembina terbesar
sepanjang masa

6. “Rencana permainan” Anda - 5 langkah yang
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membuat keputusan-keputusan yang baik secara
konsisten

Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;

2. Mengapa Anda harus menuntut ... dan bagaimana

sederhana menujuk rencana-rencana yang berhasil
tanpa gagal

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

8. Formula kunci yang menjamin Anda akan

Managers and supervisors yang ingin memperluas
dan memaksimalkan potensi manajemennya

sebagai kekuatan yang positif dan penuh daya

Web Service Links:

Course Outline: (continue...)

7. Loyalitas dan komitmen: bagaimana membangun
tim, dan membuat mereka menjadi bagian yang
integral dari “budaya” tim Anda

Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau
hotel lainnya.

Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang,
Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai
konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya
dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan
solusi terbaik.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi
yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan
hubungi Service Center kami melalui Tel: 021-574-8889,
Fax: 021-574-8888, HP/SMS/WA:08815608163, atau email:
info@careertrack.training atau
careertrack.indonesia@gmail.com
Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan
perusahaan Anda bila diselenggarakan dalam bentuk
inhouse training atau kelas khusus
minimal lima peserta
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