#CareerTrack‐411

Creative Leadership Workshop
PT. Proesdeem Consulting Services
(Proesdeem Indonesia)

What You’ll Learn?

46th-48th Floor Wisma 46
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10220

1.

Memahami dan membangun “behavior” seorang
leader yang sukses.

2.

Leadership Quotient sebagai salah satu kunci
sukses seorang leader

3.

Kebutuhan anggota tim terhadap seorang leader
– pendekatan “best practice”

4.

Paradigma Modern Leader

5.

Tantangan leader pada saat ini dan kunci
suksesnya.

6.

Membangun lingkungan kerja yang saling
memiliki trust, respect dan loyalitas

7.

Teknik komunikasi yang memiliki “confidence”
dan “power”

8.

Teknik melakukan menyakinkan sebuah
gagasan dan menegosiasikannya

9.

Pendekatan psikologis, bahasa tubuh, dan
penggunaan kalimat dalam sebuah komunikasi
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Tentang CareerTrack‐Training

®

Cara-cara inovatif untuk
memotivasi,
menggairahkan, dan
memicu semangat tim
Anda untuk mencapai
tujuan mereka.

CareerTrack-Training® dan
BeProfessionalTheClub® adalah divisi
pelatihan manajemen dari PT.Proesdeem
Consulting Services (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.

This is not your ordinary leadership course!

Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO senantiasa
mengacu pada perkembangan mutakhir
dalam pengelolaan perusahaan yang saat
ini berorientasi kepada terciptanya good
corporate governance.

Di era persaingan dan tingginya turbulensi dunia
usaha, melahirkan kebutuhan akan “creative leader”
yang mampu menjawab tantangan dan mengubah
kelemahan menjadi keunggulan. Dan hanya leader

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

yang sejati yang memiliki “creativity, innovation, dan
passion” yang akan memperoleh kesempatan meraih
sukses.
Pelatihan ini, akan mengajak para professional untuk
meningkatkan kemampuan leadership, menjejakan di
trak kesuksesan dan meningkatkan produktifitas dan
kinerja. Para peserta juga akan terlibat secara aktif
dan membuat action plan yang akan diterapkan

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.

proses pengambilan keputusan.

11. Teknik memotivasi yang efektif dan aplikatif
dalam menghadapi tantangan dan
permasalahan

12. Mengelola hubungan baik dengan atasan, tim
dan rekan sejawat

13. Personal Action Plan – rencana yang akan

diterapkan setelah mengikuti pelatihMemahami
dan membangun “behavior” seorang leader
yang sukses.

14. Leadership Quotient sebagai salah satu kunci
sukses seorang leader

Jadwal Anda
February 23, 2018

IDR (000)
Jakarta

2.450

April 16, 2018

Bandung

2.450

June 20, 2018

Jakarta

2.450

August 16, 2018

Bandung

2.450

October 19, 2018

Jakarta

2.450

Yogya

2.450

December 05, 2018

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

setelah kembali ke dunia kerja.

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:

Metode Pelatihan:

Jakarta: 47th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman
Kav.1 Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel
Group atau hotel lainnya di Jakarta;

Pelatihan dengan “lightning-paced” dan “high-energy”

Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;

ini akan memadukan antara interaktif kelas, role-play

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

dan simulasi yang dibawakan oleh para professional

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

instruktur yang berpengalaman.

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.

Action Plan. Para peserta akan diajak untuk membuat

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.

rencana kerja dalam mengaplikasikan hasil pelatihan
di masing-masing perusahaannya.
Who should Attend?

Web Service Links:
www.beproseminar.co
www.m.beproseminar.co
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

10. Membangun kreativitas dan inovatif dalam

Manager, Supervisor, dan Team Leaders serta Staf
Professionals yang ingin memiliki landasan
pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk
menjadi pemimpin yang kretif.

Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul
training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang
tercantum di atas silahkan hubungi Marketing kami
melalui Tel: 021-22974639; HP/SMS:081386451147,
085779877879; 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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