
Hãy tham gia buổi thảo luận với các Giám đốc nhân sự hàng đầu Việt Nam để tìm hiểu
cách thức các tổ chức chuẩn bị nhân tài cho tương lai bền vững, một đề tài cấp thiết đối
với tất cả các nhà quản lý muốn tối đa hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức trong bối cảnh
cuộc chiến nhân tài ngày càng khốc liệt. Diễn giả của chúng tôi, ông Ramon Chelva, sẽ
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng và triển khai chiến lược quản lý nhân
tài tại các tổ chức đẳng cấp quốc tế. Buổi thảo luận sẽ xoay quanh các chủ đề:

• Làm thế nào để vượt qua các thách thức trong quản lý nhân tài?

• Tại sao cần chuẩn bị nhân tài cho tương lai?

• Thế nào là một khung quản lý nhân tài hiệu quả cho phép mang lại giá trị kinh

doanh cho tổ chức?

• Cách thức để gắn kết nhân tài trong tổ chức?

Ngày: Thứ 3, ngày 18 tháng 8 năm 2015
Giờ: 8.30 - 10.30 
Địa điểm: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN

Vui lòng xác nhận khả năng tham dự bằng cách phản hồi lại email này trước 17h, thứ Sáu

ngày 07/8/2015 để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Chuẩn bị nhân tài cho tương lai bền vững
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Kinh nghiệm

Xây dựng và thiết kế cơ cấu nhân sự hiệu quả cao cho một công ty niêm
yết lớn tại Malaysia
Là diễn giả thường xuyên về đề tài Chuyển đổi Nhân sự và Gắn kết
Nhân viên

Dẫn dắt một ngân hàng toàn cầu tại Châu Á Thái Bình Dương đạt được
giải thưởng “World class Voice of the Employee” về mức độ gắn kết
nhân viên

Thành công trong việc quản lý và triển khai các sáng kiền về nhân sự và
quản lý sự thay đổi trong một dự án sáp nhập ngân hàng trị giá 2,5 tỷ
USD

Học vấn và Kinh nghiệm trước đó
Giám đốc Nhân sự, Tập đoàn Tài chính Hong Leong
Phó Chủ tịch phụ trách Nhân sự, Tập đoàn Symphony
Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương, CitiBank
Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Tổ chức, Citibank
Malaysia
Giám đốc Đào tạo, DHL Malaysia.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Nhân sự & Tâm lý học,
Đại học bang Pittsburgh, Mỹ.

Diễn giả – Ramon Chelva
Giám đốc bộ phận Con người & tổ chức, PwC Malaysia và Việt Nam

• 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược và triển khai các hoạt động nhân sự

• 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Châu Á Thái Bình Dương với hơn 15 quốc gia

• Kinh nghiệm trong các ngành ngân hàng, dầu khí và tiêu dùng nhanh FMCG

Một số dự án tiêu biểu

Xây dựng khung phát triển lãnh đạo cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương của một
ngân hàng toàn cầu: Chỉ đạo xây dựng khung năng lực để hình thành và triển khai lộ
trình phát triển nhân sự cấp cao, cũng như các chương trình phát triển quản lý cấp trung
và nhân viên tại Citibank khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Đạt giải thưởng về gắn kết nhân viên cho một ngân hàng toàn cầu:
Phát triển thành công chương trình mang tên BEE (Branded Employee Experience) -
Thương hiệu doanh nghiệp trong mắt nhân viên. Đây là giải pháp gắn kết nhân viên đã
mang đến cho Citibank khu vực Châu Á Thái Bình Dương, (gồm 15 quốc gia) vị trí số 1
trên toàn cầu về mức độ cam kết của nhân viên với tỷ lệ trung bình là 81%.

Xây dựng tổ chức nhân sự tập trung cho một trong những công ty dầu khí hàng đầu
của Malaysia
Quản lý và xây dựng thành công bộ máy nhân sự tập trung, bao gồm xây dựng cơ cấu tổ
chức nhân sự tiên tiến bao gồm vai trò, trách nhiệm, cơ cấu kiểm soát và ủy quyền rõ
ràng. Xây dựng chính sách và quy trình nhân sự đẳng cấp thế giới phù hợp với cơ cấu tổ
chức tổng thể.

Chuyển đổi nhân sự cho một công ty dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến mục tiêu mở
rộng hoạt động tại khu vực ASEAN
Chỉ đạo việc xác định lại mô hình hoạt động nhân sự và định hướng đội ngũ lãnh đạo
trong tổ chức để đảm bảo hoạt động quản lý nhân sự ở cấp khu vực đạt hiệu quả cao.
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