SMART Leader
Maturity and Greatness
Seorang leader yang matang secara intelektual dan emosi akan mampu
untuk memimpin kelompoknya dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh
sebab itulah seorang leader akan mampu menyelaraskan antara keinginan
dirinya, kebutuhan organisasi dan kebutuhan tim kerjanya dengan baik.
Di dalam training ini peserta akan mendapatkan hal-hal yang banyak
mempengaruhi baik secara keilmuan maupun terapan. Baik dalam bersikap
dan berprilaku sebagai seorang leader, menjadi seorang leader yang matang
dalam personalitinya, maupun menjadi seorang leader yang memiliki cara
pandang/berpikir yang selalu positif dalam menghadapi setiap permasalahan.

Tujuan Pelatihan

6.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan :
1.
Memiliki paradigma baru sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang.
2.
Mampu mendisiplinkan diri dalam penggunaan dan alokasi waktu.
3.
Memiliki motivasi berprestasi yang tinggi.
4.
Meningkatkan kemampuan mengelola sistem dan informasi data perusahaan
secara tepat.
5.
Mampu menjadi pemimpin yang berani mengambil resiko, menerima tantangan dan
bertanggung jawab.
Mampu membentuk tim yang solid dan efektif

Materi Pelatihan
Head
·
What is Leader : Maturity and greatness
·
Leadership When The Heat’s On
·
Knowing your organization at works
·
The process of directing and influencing the task related activities at group members
Heart
· How a leader be maturity and greatness
·
The Builder of Unbeatable Team
·
Leadership function : group maintenance and task related activities

·
·
·

Hand
First thing first
3 A ( awareness ; anticipation ; adaptation )
Leadership Activity Plan

Metode Pelatihan
1.
Self Assessment ( Pre-test and Post –test )
2.
Tutorial
3.
Group Discussion
4.
Role Play
5.
Games Activity
6.
Action Plan

LIE SENG CUAN

Durasi Pelatihan

adalah
2 hari ( 16 jam efektif )
trainer dan inspirator yang dikenal dengan slogan
uniknya,
beliau disebut sebagai seorang
Peserta Pelatihan
yang piawai mengantar audiencenya bergerak melangkah
Supervisor, Assistant Manager dan Manager
dengan penuh keberanian untuk meraih perubahan hidup.
Pembawaannya yang dinamis, antusias serta gaya bicara yang
Investasi Pelatihan
selalu menekankan
membuat beliau
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/ nett
tampil handal dalam setiap sesi yang dibawakannya. Dengan kompetensi
unggulan lainnya dibidang
membuatnya kerap kali diundang sebagai pembicara publik
dengan berbagai tema. Sampai hari ini beliau telah memberikan banyak
pencerahan melalui pelatihan serta seminar di banyak perusahaan dan instansi
seperti.
Menempuh pendidikan Psikologi dan Konseling yang banyak mempelajari Psikologi
Perilaku Manusia, ditambah catatan karir sebagai HRD Manager dan Customer
Relation Manager mengantarnya menjadi Direktur Smart Personality Consulting.
Perusahaan konsultan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang
terbukti banyak menginspirasi dan menghasilkan terobosan yang inovatif.

