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TRAINER PROFILE
PHAN DOÃN DOANH

ĐÔI NÉT VỀ TRAINER

Trainer Phan Doãn Doanh, người được Certified bởi Học viện VMP. Chị

là một trong những trainer với cá tính nổi bật, niềm đam mê với công

việc đào tạo và phát triển đội ngũ. Đặc biệt chị có hơn 10 kinh nghiệm

trong việc đào tạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ trong lĩnh vực chăm

sóc sức khỏe. Từng trải qua tất cả các vị trí từ nhân viên, quản lý cấp

trung đến quản lý cấp cao, đây cũng là “chất liệu” chủ đạo giúp chị dễ

dàng minh họa, diễn giải khi đứng lớp đào tạo kỹ năng cho học viên.

Ngoài phương pháp đào tạo chủ đạo, khả năng hài hước và dẫn dắt vấn

đề cũng là một điểm khác biệt khi tham gia các lớp đào tạo của Trainer

Phan Doãn Doanh. Với quan niệm “Đào tạo là phải thiết thực”, vì vậy, mỗi

khi đứng lớp chị luôn mang đến sự nhiệt tình, năng lượng và chia sẻ hết

mình các giá trị đến với từng học viên.

“ÐÀO TẠO LÀ PHẢI thiết thực”
KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

Với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trainer Phan Doãn Doanh đã thực hiện

rất nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ. Cụ thể khi còn đang công tác tại Sanofi Việt Nam, chị

Doanh vừa kiêm nhiệm vị trí quản lý đội nhóm kinh doanh và vừa là cố vấn y khoa. Hiện nay, với cương vị là một

giám đốc điều hành, trainer Phan Doãn Doanh với khả năng lập mục tiêu, lên kế hoạch, ủy thác và truyền cảm hứng

cho nhân viên để đem lại thành quả tốt nhất cho những mục tiêu đã đặt ra của tổ chức, chị Doanh thể hiện mình là

một người lãnh đạo có tầm nhìn, ảnh hưởng và tư duy chiến lược.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

Lập mục tiêu và kế hoạch

Đào tạo và phát triển nhân viên

Kỹ năng truyền động lực

Giải quyết vấn đề

Giao tiếp hiệu quả

Quản lý thời gian

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng tư vấn bán hàng ngành y tế

Quản trị Quan hệ khách hàng

Kỹ năng thương lượng và đàm phán

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng xử lý mâu thuẫn

KHÓA HỌC THƯỜNG HUẤN LUYỆN


