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Tentang BeProfessionalTheClub®

BeProfessionalTheClub dan
CareerTrack-Training® adalah divisi
pelatihan manajemen dari PT.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.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id


TANTANGAN YANG DIHADAPI
MANAJER SEKARANG INI DIAKUI
TIDAKLAH RINGAN.

Perkembangan isu strategic yang
berubah setiap saat membuat para
manajer menjadi sulit untuk
bertindak secara proaktif. Sementara
itu pada saat yang sama keputusan
harus diambil secara
cepat dan akurat.
Menghadapi kondisi ini para manajer
dituntut untuk mempelajari lebih
jauh berbagai permasalahan
manajerial dan bagaimana mencari
jalan keluarnya.
Short Course Management Tools for
Manager ini diharapkan akan dapat
membantu para manajer dalam
mencari solusi dalam menghadapi
permasalahan manajerial dimaksud.
TUJUAN DAN MANFAAT
PELATIHAN

a. Memberi kerangka analisis bagi
para manajer dalam mencari
solusi masalah manajerial
b. Mempelajari berbagai
permasalahan manajerial dan
jalan keluarnya

c. Setelah mengikuti pelatihan ini
diharapkan pesertanya akan
menjadi lebih mudah
menyelesaikan berbagai masalah
yang berkaitan dengan tugasnya
sehari-hari

METODE PELATIHAN
Pelatihan menggunakan metode
ceramah dalam memahami konsep,
dan latihan/studi kasus dalam
mendalami teknik aplikasinya.

SIAPA YANG MENJADI PESERTA?
Senior Manager, General Manager,
HR Manager, praktisi manajemen
yang ingin memperluas wawasan
mengenai managerial tools, serta
senior manajemen pada perusahaan
dan kepala-kepala kantor
pemerintahaan.








Pengertian management tools dan problema
managerial

AHP sebagai alat bantu planner dan decision
maker
Pemanfaatan AHP sebagai marketing & hrm
tools
Pemanfaatan AHP sebagai operation
management & financial tools
Pemanfaatan AHP dalam strategic
management
Workshop AHP

Bahasan pekerjaan rumah – AHP & GE
matrix
Kasus pt. Xyz

Presentasi & bahasan kasus pt. Xyz
Summing up / penutupan

Related Topics:

BePRO101 Practical Strategic Management

BePRO105 Fundamentals of Strategic Planning
BePRO421 Essential for Accounting Payroll

BePRO903 Human Resources Policies and Procedures
Jadwal Pelaksanaan & Biaya
Special Workshop ini tidak dijadwalkan secara regular tapi
dapat dilaksanakan kapan saja (atas kesepakatan bersama)
bilamana ada permintaan dari min 3(tiga) peserta di JKT.
Bila Anda berminat hubungi staf kami melalui
 Tel
: 021-5748889
 Fax
: 021-5748888
 Mobile
: 0812-1004-5759, 0857-7987-7879
 WA/SMS : 08815608163 atau
 Email
: info@beproseminar.com
Investasi/Peserta : Rp4.500.000,00

*termasuk Hardcopy+Softcopy Materi, Training Kit,
Lunch+Snack, Certificate of Accomplishment.
*tidak termasuk Pajak, Transportasi & Akomodasi.

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:

Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46  Jl. Jend Sudirman Kav.1
Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, ASTON Hotel Group atau
hotel lainnya;
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.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi yang
berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan hubungi
Service Center kami melalui Tel: 021-574-8889, Fax: 021574-8888, SMS/WA: 08119591124 atau email:
info@beproseminar.com atau beproseminars@gmail.com
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