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Perso
onal Prroducttivity Improvvement
PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-5
50th Floor Wisma 46
Jl. Jen
nderal Sudirman Kav.1
Jakartta 10220

Meningkatkan
n Kinerja
a
ahaan m
melalui
Perusa
Pening
gkatan
Produk
ktifitas K
Karyawa
an.

Tel
: +6221 574 8
8889
Fax
:+6221 574 88
888
SMS/W
WA : +62 8815608
8163

Email
: info@careerrtrack.training
ertrack.training
Website : http://caree

Harus diak
kui bahwa prod
duktifitassetia
ap
orang dapa
at selalu diting
gkatkan sepan
njang

Tentang CareerTraack‐Training

ada kemau
uan dan upaya
a nyata secara
a terus

Caree
erTrack Training d
dan
BePro
ofessionalTheClub
b adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Pro
oesdeem Indonesia—lembaga
konsu
ultan manajemen
n yang sejak
tahun
n 1995 memfokus
skan
kegiattannya pada pen
nyelenggaraan
pelatihan profesional. Pelatihan yang
enggarakan oleh CareerTrack
disele
Training dan BeProfessionalTheClub
senan
ntiasa memaduka
an aktualitas
dan kualitas
k
kurikulum
m (modul)
pelatihan, pelayanan y
yang prima, dan
kapab
bilitas instrukturn
nya.

menerus. Special
S
works hop ini akan
membimbing pesertanya
a menjadi seo
orang
ktif melalui lan
ngkahprofesional yang produk
ederhana yang
g dimulai dari
langkah se
setting goa
als, managing time and rou
utines
activity, hingga menyem
mpunakan tata
a cara
m menangani tugas
atau kebiasaannya dalam

Pelatihan yang diselen
nggarakan oleh
Caree
erTrack dan BePR
RO senantiasa
mengacu pada perkem
mbangan
mutak
khir dalam penge
elolaan
perus
sahaan yang saatt ini berorientasi
kepad
da terciptanya go
ood corporate
goverrnance.

Settin
ng Your SMART Gooals
• Anda
A
akan dibimbin
ng bagaimana menentukan goals se
ecara
cerdas dan terukurr, memilih cara terrbaik dan membua
at
prioritas yang tepatt demi tercapainya
a goals Anda – dan
perusahaan/institussi tempat kerja An
nda - serta bagaim
mana
mengevaluasi
m
dan m
melakukan penyes
suaian secara teru
us
menerus.
m
Take the power in dealiing with Personal Routines and
Professional Routines
B
mensin
nkronkan rutinitas pribadi dengan rutinitas
• Bagaimana
sebagai seorang prrofessional dan bag
gaimana
menyederhanakann
m
nya bagi hidup Anda.
Sched
duling Yourself
 Pahami Rahasia Seederhana Manajem
men Waktu
 Bagaimana
B
Mengem
mbangkan Tracking System
 PenjadwalanJanji ddan Penjadwalan Tugas
T
Keeping Yourself on Toop of Tasks
• Bagaimana
B
agar An
nda selalu siap me
enjalankan tugas? dan
• Apa
A yang harus An da lakukan bila merasa seperti akan
n
‘ttenggelam’?
Tackling New Tasks and
d Projects
• Lagkah-langkah appa yang akan Anda
a lakukan bila men
ndapat
tu
ugas dan/atau prooyek baru?

sehari-harii.

Using
g Project Managem
ment Techniques
• Bagaimana
B
meman
nfaatkan teknik-teknik manajemen proyek
p
dalam menangani ttugas agar lebih efektif dan produktif?

Siapa yang
g Seharusnya
aHadir

Creatting a Comfortablee Workspace and Using
U
Your Computter
Efficie
ently

Professional Staff and ma
anagers yang in
ngin

Organ
nizing Files and Foolders
• Bagaimana
B
mengellompokkan ‘Paper Files’ dan ‘Electro
onic
Files’ serta Penjadw
walan Arsip dan Clean-Up

mendalami tata-cara men
ningkatkan
produktifita
as di tempat ke
erja maupun da
alam
kehidupann
nya sehari-hari .

Caree
erTrack dan BePR
RO sejak berdiri
tahun
n 1995 senantiasa
a berusaha
memp
pertahankan kualitas
profes
ssional training y
yang tinggi
denga
an menerapkan a
adanya check
dan control, sehingga professional
trainin
ng yang diseleng
ggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para
peserta
p
secara ko
omprehensif dan
dengan pendekata
an aplikatif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi
yang
y
spesifik dan relevan
te
erhadap perkemb
bangan terkini
• memberikan
m
aspe
ek teknik dan
aplikatif yang diba
awakan oleh
para
p
instuktur yan
ng mumpuni
• memfasilitasi
m
kebutuhan soft skill
dalam pengemban
ngan karir dan
bisnis
b

Apa yang akan A
Anda Pelajari::

Tujuan & Manfaat
M
Pelattihan
• Meningka
atkan kesadara
an peserta aka
an
pentingnya meningkatk
kan produktifitas
kerja

Managing E-Mail
• Bagaimana
B
menggg
gunakan waktu un
ntuk email dengan
bijakasana dan meemilih program pen
ngelolaan email ya
ang
efisien.
Tackling Procrastination
n and Smart Ways
s to Overcome
Procrastination
• Mengapa
M
kita menu
unda dan bagaima
ana cara cerdas
mangatasi
m
penundaaan?
Wrapping Up: Completiion of Action Plans
s and Evaluations

siap dala
am menghadap
pi tugas-tugas

Jad
dwal Anda
Jan
nuary 19-20, 2017
7
March 09-10, 2017
May
y 29-30, 2017
July
y 11-12, 2017
Sep
ptember 05-06, 20
017
Nov
vember 21-22, 20
017

dan/atau
u proyek baru y
yang diembann
nya

• Biaya tidak termasu
uk pajak (PPN & PPh), akomodasi
da
an transportasi

• Peserta akan
a
lebih foku
us pada tugas--tugas
yang disusun menurut skala prioritas
snya
masing-m
masing
• Peserta juga
j
akan lebih
h mudah dan le
ebih

Bandung
Jakarta
Bandung
Jakarta
Yogya
Jakarta

IDR (000)
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950

• Pelatihan
n ini juga dapa t diharapkan akan
a

Melalu
ui professional trraining,
Caree
erTrack dan BePR
RO dapat
memb
bantu perusahaan yang ingin
berke
embang ataupun memperkuat
ngan
posisi strategisnya den
memb
berikan expertis yang dapat
menin
ngkatkan kemam
mpuan dalam
• Mengelola
M
priorita
as secara efektif
• Membangun
M
buda
aya kerja yang
produktif
p
• Meningkatkan
M
job
b value
• Menyelaraskan
M
ke
emampuan
dengan perkemba
angan serta
kebutuhan
k
terkini
• Menciptakan
M
proses, dan
professional
p
terba
aik bagi
perusahaan.
p

mencipta
akan karyawan
n-karyawan yang

Loka
asi & Ketentua
an Pelaksanaa
an:

tidak han
nya produktif ttapi juga efektiif.

Jakarta: 46th-50th Flooor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav
v.1
Jakar
rtaPusat, Sofyan H
Hotel, ASTON Hotel Group atau hotel
lainny
ya di Jakarta;

• Secara umum pelatihan
n ini akan

meningkatkan produktiifitas kerja karryawan

Bali: B-Hotel atau hoteel lainnya;

melalui efektifitas
e
kegia
atan sehari-hari;

Band
dung: KAGUM Hottel Group / ASTON
N Hotel Group atau
u hotel
lainny
ya.

yang den
ngan sendirinya
a akan mening
gkatkan
kontribus
sinya dalam pe
eningkatan kinerja
perusaha
aan.

Yogy
yakarta: ASTON H
Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perub
bahan lokasi/temp
pat akan dikonfirmasikan melalui und
dangan
semin
nar.
Jumla
ah peserta minimaal (kecuali ditentuk
kan lain) untuk
pelak
ksanaan di Bali 9(ssembilan)orang, Yo
ogya 7(tujuh) oran
ng,
Bandung 5(lima) orang
g, Jakarta 3(tiga) orang
o
sesuai konfirmasi
yang kami terima semiinggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal
jumla
ah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut ma
aka
keputtusan pelaksanaan
nnya dapat dibicarrakan kedua belah pihak
untuk
k mendapatkan soolusi terbaik.
Bila Anda
A
menginginka n judul training, ja
adwal dan lokasi yang
y
berbe
eda dengan yang ttelah ditentukan di atas silahkan hub
bungi
Service Center kami meelalui Tel: 021-57
74-8889, Fax: 02
21-5748888, HP/SMS/WA: 088
815608163, atau
email:info@careertrackk.training atau
caree
ertrack.indonesia@
@gmail.com

Web Service
S
Links:

www.beproseminar.co
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

Pelat
tihan ini dapat di-cu
ustomized sesuai ke
ebutuhan perusahaa
an Anda
bila diselen
nggarakandalam be
entuk inhouse trainiing atau
kelas kh
husus minimal lima peserta
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