
KEIEIJUKU là chương trình đào tạo Doanh nhân
Việt Nam do Viện VJCC thực hiện từ năm 2009 dưới
dự hỗ trợ của tổ chức JICA.
Chương trình được thiết kế công phu và có tính hệ
thống với những kiến thức kinh doanh hiện đại và
thực tiễn.

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về quản trị doanh
nghiệp theo phong cách Nhật Bản với tư duy toàn cầu

Phương pháp đào tạo giúp học viên vận dụng kiến
thức vào thực tiễn nhằm cải tiến, đổi mới doanh
nghiệp.

Cơ hội kết nối kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm quản
lý trong cộng đồng Keieijuku và các tổ chức, doanh
nghiệp NhậtBản.

Lan tỏa và nhân rộng “Tinh thần Nhật Bản” trong các
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ViệtNam

Giám đốc,  Phó giám đốc, Chủ tịch HĐQT, CEO…  doanh
nghiệp trong ngành công nghiệpkim loại và máy móc, 
thuộc một trong 4 loại hình: 
 Phát triển sản phẩm
 Thiết bị nặng
 Gia công
 Thiết bị ngoại vi

 Chuyên gia Nhật Bản: chuyên gia hàng đầu với
kinh nghiệm thực tiễn phong phú và lâu năm tại
các Doanh nghiệp Nhật Bản trên khắp thế giới.

 Giảng viên Việt Nam: giảng viên có bề dày kinh
nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp
trong bối cảnh Việt Nam hội nhập Quốc tế.

Toàn khóa: 73.000.000 đồng bao gồm:
 Học phí
 Tài liệu học tập và thực hành
 Biên phiên dịch khóa học
 Tea – break
 Các    hoạt    động    follow-up:    tham quan doanh

nghiệp, seminarv.v

CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM CÁC KIẾN THỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐƯỢC THIẾT KẾ CÔNG PHU  
VÀ CÓ TÍNH THỰC TIỄN CAO VỚI CHI PHÍ TƯƠNG ĐƯƠNG 10.000USD/HỌC VIÊN

 Sự thay đổi của thời đại và Chândung  
doanh nhân

 Quản trị chiếnlược

 Quản trị và phát triển nguồn nhân lực
 Quản trị sản xuất theophương thức  

Nhật Bản – MONOZUKURI

 Quản trị tài chính

 Marketing chiến lược

 Xây dựng Kế hoạch kinhdoanh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Bản đăng ký dự tuyển theo mẫu
2. Thư giới thiệu của Giám đốc/Người đứng đầu doanh nghiệp

Đăng ký tham gia khóa học: ONLINE tại website www.vjcc.org.vn
Hồ sơ chính thức được gửi qua đường bưuđiện

Bì thư ghi rõ: HỒ SƠ DỰ TUYỂN KEIEIJUKU KHÓA 10

Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)  

Trường đại học Ngoại thương, 91 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

File mềm hồ sơ xin gửi email đến: ehr@vjcc.org.vn hoặc kieuminh@vjcc.org.vn

Thời gian nhận Hồ sơ: từ 20/07 đến 20/09/2017

Thông báo trúng tuyển: Cuối tháng 9/2017 (dự kiến)

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC  
VIỆT NAM – NHẬT BẢN(VJCC)

Trường đại họcNgoại thương  
91 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

024-3775-1278Đào tạo nhânlực

http://www.vjcc.org.vn/
mailto:ehr@vjcc.org.vn
mailto:kieuminh@vjcc.org.vn


Thời đại thay đổi; Kinh doanh và doanh nghiệp  
Chân dung doanh nhân

Chuyên gia Nhật Bản  
02~06/10/2017

Phân tích môi trường kinh doanh, xây dựng  
triết lý KD và chiến lược quản trị doanh nghiệp

Chuyên gia Nhật Bản  
30/10~03/11/2017

Thực hành sản xuất trên dây chuyền mô phỏng
tại Nhà máy Panasonic Việt Nam
Các công cụ quản trị sản xuất: 5S,Kaizen,ECRS…

Chuyên gia Nhật Bản
11~15/12/2017

Phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường  
Phân tích cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh
Chiến lược Marketing và Quản trị đổi mới và sáng tạo

Chuyên gia Việt Nam  
15~19/1/2018

Hoạch định nguồn nhân lực
Tuyển dụng và bổ dụng nhân sự; Đánh giá và quản trị  
thànhtích

Chuyên gia Nhật Bản  
12~16/3/2018

Chiến lược quản lý kết quả hoạt động của DN  
Chiến lược quản trị rủi ro;
Chiến lược cải cách kinh doanh

Chuyên gia Nhật Bản
09~13/4/2018

Phân tích báo cáo tài chính
Quản trị tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Chuyên gia Việt Nam  
07~11/5/2018

Mô hình kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh  
Thực hành mô phỏng kinh doanh

Chuyên gia Nhật Bản  
04~08/6/2018

Thăm quan học tập các doanh nghiệp Nhật Bản  
Tìm hiểu thị trường: Giao lưu, kết nối kinh doanh

Chuyên gia Nhật Bản  
24/6~7/7/2018

Báo cáo các kết quả áp dụng thực tiễn tại doanh nghiệp  
Thảo luận và tham vấn chuyên gia về các vấn đề của DN

Chuyên gia Nhật Bản  
13~16/8/2018

KEIEIJUKU là khóa học rất hữu ích đối với nhà quản trị

doanh nghiệp Việt Nam. Sự khác biệt của chương trình là ở

sự thay đổi nhận thức về con đường phát triển doanh

nghiệp bền vững và sứ mệnh cống hiễn xã hội cho doanh

nhân ViệtNam.

Bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty CP Hanel PT,
Chủ tịch CLB Keieijuku

Keieijuku một chương trình được thiết kế khá công phu dành cho lãnh đạo cấp

cao của các loại hình công ty. Đây là cơ hội để các Doanh nghiệp Việt Nam

được tiếp cận thực tế tại các Doanh nghiệp Nhật Bản, đưa Doanh nghiệp trở

thành kiểu mẫu theo mô hình quản lý Nhật Bản.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FECON

Tôi đã học 02 khóa CEO trước khi đến với Keieijuku. Khóa học thực

sự đã cho tôi chìa khóa của quản trị doanh nghiệp. Các chuyên gia

truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm, tinh thần

của người Nhật, cũng như phương pháp truyền lửa vào trong Doanh

nghiệp của mình. Chúng tôi đã có thể nâng cao tư duy chiến lược,

năng lực thực hành, năng lực lắng nghe, năng lực thuyết trình, năng

lực lãnh đạo. Và đặc biệt là biết mơ cao hơn, nhìn xa hơn.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Lam

Chuyến đi thực tập tạiNhật
Bản 2tuần

với nhiều cơ hội học tập,
thăm quan doanh nghiệp,
chia sẻ kinh nghiệm và kết
nối kinh doanh với DN Nhật
Bản trong nhiều lĩnh vực.

Những giờ thảo luận nhóm  
bổ ích, thiết thực, dựa trên  

các tình huống thực tiễn  
của doanh nghiệp học viên.

Nắm bắt cốt lõi của  
Monozukuri

(Kaizen, 5S, Muda...) qua  
bài thực hành trên dây  

chuyền mô phỏng

Hoạt động Business
Follow-up Seminar
tổ chức tại các doanh

nghiệp thành viên nhằm  
chia sẻ kinh nghiệm quản  
lý, bí quyêt thành công, kết  

nối cơ hội hợptác và
«Thắp lửa kinhdoanh»

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Việt , tiếng Nhật (có phiên  dịch Việt- Nhật)


