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Tentang CareerTrack‐Training® 

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. 

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 

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. 

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

 

Departemen sumber daya 
manusia saat ini sedang 
ditantang untuk membuat/ 
memberikan kontribusi yang 
lebih besar dan terukur untuk 
bottom line organisasi 
mereka. Beberapa inisiatif HR 
terlihat memberikan 
sumbangan bagi produktivitas 
organisasi dan profitabilitas 
dari suatu sistem, kinerja 
manajemen yang 
komprehensif dan efektif. 

Siapa yang SeharusnyaHadir 

Profesional dan manajer SDM yang 
bertanggung-jawab untuk melaksanakan 
atau mengelola manajemen kinerja dan/ 
atau sistem penilaian dalam organisasi 
mereka. 

Apa Manfaat yang akan Anda Peroleh: 

 Mengembangkan dan menerapkan sistem 
manajemen kinerja 

 Pilih metode dan bentuk penilaian kinerja 
yang paling tepat 

 Menghubungkan tujuan dan kinerja setiap 
karyawan untuk tujuan strategis 
perusahaan 

 Menyediakan dasar yang jelas dan kredibel 
untuk meningkatkan prestasi dan 
penghargaan insentif 

 Melatih manajer Anda dengan unsur-unsur 
sistem organisasi Anda 

Apa yang akan Anda Pelajari: 

 The difference between performance 
management and performance 
appraisal  

 Types of performance appraisal 
systems  

 Implementing and managing the 
performance appraisal system  

 Setting and communicating objectives 
and performance standards  

 Providing feedback  

 Planning and writing the performance 
appraisal  

 Conducting the performance appraisal 
feedback session  

 Dealing with substandard performance  

 Monitoring the performance 
management process  

 Multi-rater appraisals 

 Employee development 

 
Jadwal Anda IDR (000) 
February 13-14, 2017 Jakarta 4.500 

April 03-04, 2017 Bandung 4.500 

June 19-20, 2017 Jakarta 4.500 

August 29-30, 2017 Bandung 4.500 

October 09-10, 2017 Jakarta 4.500 

December 19-20, 2017 Yogya 4.500 

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

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan: 

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

Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;  

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

Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya. 

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui 
undangan seminar. 

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. 

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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