Selain penguasaan terhadap pekerjaan, kemampuan adaptasi dengan lingkungan pekerjaan menjadi salah satu faktor
penting yang menentukan keberhasilan seorang karyawan baru. Ia harus mampu menginkulturasi sistem nilai yang
dimiliki perusahaan atau budaya perusahaan tanpa harus ‘meninggalkan’ kebenaran yang ada. Karena itu, sangat
penting untuk bekerja dengan cara yang benar untuk menghasilkan yang benar.
Di dalam training ini peserta akan diberikan wawasan tentang bagaimana menjalankan tugas dengan baik dan benar
serta bagaimana memposisikan diri dengan tepat didalam lingkungan yang masih baru sehingga mampu mengambil
peran dan tugas sesuai yang diharapkan perusahaan.
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Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan
1. Memiliki pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan diri secara benar sehingga mampu menemukan
tujuan bekerja
2. Mampu mengelola keinginan meraih sesuatu dalam bekerja menjadi motivasi
3. Mampu memotivasi diri terutama di dalam situasi yang tidak menyenangkan sehingga kinerja tetap
terjaga.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik yang menjadi salah satu pendukung utama keberhasilan
dalam bekerja
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Metode Pelatihan
1.
Self Assessment (Pre-test and Post-test)
2.
Tutorial
3.
Group Discussion
4.
Role Play
5.
Aktivitas Permainan
6.
Action Plan
Durasi Pelatihan
1 hari (8 jam efektif)
Peserta Pelatihan
Semua level karyawan
Investasi Pelatihan
Rp 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah)/nett

LIE SENG CUAN
adalah trainer dan inspirator yang dikenal dengan slogan uniknya,
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
membuat beliau
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.
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