SMART FOLLOWER
Collective Intelligence

Seorang bawahan harus mampu mengkondisikan dengan tepat apa yang harus dilakukan dalam proses bekerja sehingga memiliki
hasil yang maksimal. Bawahan dianggap efektif jika mampu menterjemahkan semua instruksi dengan jelas dan tepat sesuai yang
diharapkan atasan atau management. Seorang bawahan juga harus mampu untuk bersinergi dengan semua anggota tim agar dapat
memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.
Di dalam training ini peserta mampu menemukan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya secara tepat sehingga setiap orang dapat tim
tersebut mampu menemukan nilai-nilai yang positif bagi dirinya maupun organisasinya untuk mampu bekerja secara tim.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan :
1. Mengetahui dengan jelas fungsi dan peran sebagai bawahan.
2. Memahami dimensi – dimensi kewenangan sebagai seorang bawahan
3. Memberikan kontribusi yang maksimal terhadap timnya.
4. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif.
5. Mampu bekerja secara individu maupun bekerjasama dalam sebuah kelompok untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan.
6. Memiliki paradigma baru sebagai seorang bawahan sehingga mampu bekerja dengan kemauan yang kuat dengan berorientasi pada penyelesaian
tugas untuk pencapaian target perusahaan.
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What is a follower?
Dimensi kewenangan dan dimensi kontribusi
3. Effective Communication skill
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1 hari ( 8 jam efektif )
Supervisor, Assistant Manager dan Manager

Self controlling
Ikatan kepentingan secara kolektif
3. Contribution
4. Relationship development
1.

Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah)/ nett

Five type of followers
2. Dynamic follower
3. Activity Plan
Mr. Lie Seng Cuan adalah trainer dan inspirator yang dikenal dengan slogan uniknya, “Self
Knowing” beliau disebut sebagai seorang yang piawai mengantar audiencenya bergerak
melangkah dengan penuh keberanian untuk meraih perubahan hidup. Pembawaannya
yang dinamis, antusias serta gaya bicara yang selalu menekankan reinforcement
& empowering membuat beliau tampil handal dalam setiap sesi yang
dibawakannya. Dengan kompetensi unggulan lainnya dibidang Human
Resources Management, Presentation & Speaking Skill, Sales People,
Education Improvement, Coaching and Counseling 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.

