Vượt Ra Khỏi Tương Lai Mặc Định Cho Năm 2021!
Tổng Quan Về Sự Kiện
Trong sự kiện này, bạn và đội ngũ điều hành cấp cao của bạn, sử dụng phương pháp luận độc
quyền về hiệu suất của Vanto Group, sẽ tham gia vào một cuộc hội thoại để nhìn về tương lai của
tổ chức của bạn, và phân biệt ra những gì mà các bạn nhìn thấy trước được là sẽ xảy ra vào năm
2021 cho tổ chức, so với tương lai mà tổ chức mong muốn và có thể xảy ra cho tổ chức, nhưng
không nhìn thấy trước được là sẽ xảy ra.
Đây sẽ là một cuộc hội thoại mạnh mẽ, nhằm mở ra những con đường mới cho sự phát triển,
hiệu suất và hành động khi bạn lập kế hoạch cho tương lai của doanh nghiệp mình vào năm 2021
và xa hơn nữa.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi cho cuộc hội thoại thú vị này!
Thời gian:

Thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 2020
10:00 sáng - 12:00 trưa (Giờ Việt Nam)

Địa điểm:
Ngôn ngữ:

Trực tuyến trên Zoom
Tiếng Anh có dịch ra Tiếng Việt

Để tham dự, vui lòng đăng ký với cô Vân Nguyễn
Email:
vnguyen@vantogroup.com
Mobile:
(+84) 903 264 268

Thông Tin Về Vanto Group
Vanto Group là một công ty tư vấn toàn cầu, tiên phong trong lĩnh vực chuyển hoá tổ chức, với
bề dày kinh nghiệm trong gần 30 năm.
Chúng tôi đã thiết kế và thực hiện các dự án quy mô lớn với hơn năm trăm khách hàng trên hai
mươi quốc gia, ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, từ các hoạt động khai thác khoáng sản ở Nam Phi
đến các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 ở Mỹ, từ các cơ quan chính phủ ở Mỹ Latinh
đến một trong những gia tộc giàu có nhất ở Nhật Bản.
Phương pháp tiếp cận độc đáo của chúng tôi – một sản phẩm của công tác nghiên cứu và phát
triển không ngừng nghỉ và hợp tác làm việc với một số tổ chức thành công nhất trên thế giới - cho
phép chúng tôi đồng hành với khách hàng theo cách mà tạo ra kết quả đột phá một cách nhanh
chóng và đáng tin cậy, và được duy trì bền vững bởi một nền văn hóa đột phá mới.
Chúng tôi mang đến chuyên môn trong lĩnh vực chuyển hoá.
Các bạn mang đến chuyên môn trong lĩnh vực ngành nghề của mình.
Cùng nhau, chúng ta tạo ra các kết quả phi thường.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập www.vantogroup.com
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Người Dẫn Dắt Sự Kiện
David F. Brown
Cố Vấn Cấp Cao, Vanto Group
David F. Brown là một chuyên gia quản lý có kinh nghiệm với nền
tảng về phát triển kinh doanh và quản trị mối quan hệ. Ông có bề
dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng các giám đốc cấp cao,
thiết kế ra và thực hiện các hoạt động tuyển dụng.
Là cố vấn cấp cao và là thành viên chủ chốt của đội ngũ Vanto
Group - Châu Á, David chịu trách nhiệm cho việc phát triển kinh
doanh, thiết kế và dẫn dắt các dự án tư vấn để tạo ra những đột
phá trong hiệu suất của tổ chức cho các khách hàng của Vanto
Group trên toàn khu vực, bao gồm Đông Nam Á, Úc và New
Zealand. Ông đã dẫn dắt phương pháp độc quyền của Vanto Group trong hơn 12 năm, với khối
lượng lớn thời gian làm việc trong môi trường đòi hỏi sự thông dịch.
David đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm tài năng mới của Vanto Group, góp phần thiết
yếu trong sự phát triển bền vững của Vanto Group trên toàn thế giới.
Trước khi gia nhập Vanto Group, David giữ các vị trí về phát triển kinh doanh và là giám đốc tuyển
dụng cấp cao, chuyên trách việc tuyển dụng các nhà điều hành, cũng như quản lý hoạt động
tuyển dụng cho Đại học Nam California (USC).

Vân Nguyễn
Cố Vấn Cấp Cao, Vanto Group
Là cố vấn cấp cao của Vanto Group, Vân Nguyễn chịu trách nhiệm
cho việc mở rộng hoạt động của Vanto Group tại Việt Nam, cũng
như lập kế hoạch và dẫn dắt các dự án tư vấn để tạo ra kết quả
đột phá cho các tổ chức khách hàng của Vanto Group tại Việt
Nam.
Trước khi gia nhập Vanto Group, cô đã làm việc trong nhiều ngành
đa dạng, ở các vị trí khác nhau, bao gồm dịch thuật, phát triển kinh
doanh, quản lý dự án và kiểm toán.
Cô có bằng MBA của Đại học Webster và hai bằng Cử nhân, một
về chuyên ngành Tiếng Anh và một về chuyên ngành Kinh tế, từ Đại học Quốc gia Việt Nam.
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