
CÂN BẰNG GIA ĐÌNH & CUỘC SỐNG

Diễn giả: NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, truyền thông và phát triển nhân sự từ các 
tập đoàn lớn tại Việt Nam như: Unilever, Prudential, Navigos Group..., chị hiện là Sáng Lập Viên và Giám Đốc 
công ty Unity chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Phát triển Nghề nghiệp cho các cá nhân và công ty 
tại Việt Nam.

Chị đặc biệt yêu thích và nghiên cứu về Tâm lý học và các ứng dụng của Tâm lý vào đời sống. Trong việc đào 
tạo các kỹ năng cũng như Tư vấn phát triển nghề nghiệp, chị được chính thức sử dụng nhiều công cụ tâm lý 
phổ biến như: Psycho-Geometrics (Tâm lý-Hình học giúp nhận biết tính cách), MBTI - Myers Briggs Type 
Indicator (giúp nhận biết tính cách), Strong Interest Inventory (nhận biết công việc yêu thích), WBI - 
Work Behavior Inventory (nhận biết phong cách làm việc, lãnh đạo), TKI Con�ict Mode (công cụ giúp giải 
quyết mâu thuẫn).... Với chị, vận dụng các công cụ này hiệu quả sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển bản 
thân, phát triển nhóm, phát triển các kỹ năng cần thiết như: giao tiếp, quản lý, lãnh đạo...

Được cấp chứng chỉ Certi�ed Career Management Coach của Mỹ (Chuyên viên Tư vấn và Phát triển Nghề 
nghiệp), chị giúp các cá nhân chọn được công việc mình yêu thích và yêu thích công việc mình chọn, từ đó tự 
tin hơn, tìm thấy được niềm vui và sự hài lòng với công việc, cân bằng được công việc và cuộc sống... 

www.unity.com.vn

Hội thảo

Để biết  thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 ĐT: 3915 2398 - 3915 3908 

        Hotline: 0933 070 269

 Email: contact@unity.com.vn

Đối mặt với cuộc sống hối hả và bận rộn như hiện nay, cân 
bằng công việc và cuộc sống là một thách thức đối với tất cả 
chúng ta. Ai có cuộc sống cân bằng sẽ dễ sống chan hòa với 
mọi người, luôn cảm thấy hạnh phúc, làm việc hiệu quả và sáng 
tạo hơn. Những ai bị rơi vào trạng thái mất cân bằng, chẳng 
những bản thân người đó bị áp lực, chao đảo, không hiệu quả 
mà gia đình của họ và công ty họ đang làm việc cũng bị ảnh 
hưởng theo.

Cân bằng công việc – cuộc sống là điều mà bạn phải làm mỗi 
ngày chứ không chỉ nhất thời khi bạn nghĩ bạn cần. Đến với hội 
thảo "Cân bằng gia đình & cuộc sống", bạn sẽ được trải qua 
quá trình nhìn nhận, đánh giá lại bản thân để bạn có thể tìm 
hiểu và áp dụng các phương pháp giúp bạn tạo được sự cân 
bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nội dung chương trình
• Nhận biết những tác nhân làm bạn mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống

• Xác định các giá trị và các ưu tiên trong công việc và cuộc sống

• Bố trí hiệu quả thời gian cho công việc, gia đình, bạn bè và cho chính bản thân bạn

• Kiểm soát hiệu quả tình trạng sức khỏe về mặt thể chất cũng như tinh thần

• Duy trì và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài công việc 

• Quản lý tốt cảm xúc của bản thân

• Tập giảm stress trong công việc và cuộc sống hàng ngày

• Khích lệ bản thân để tạo ra những thay đổi tích cực mỗi ngày

Thời gian
8:30 - 12:00, ngày thứ sáu 17 - 06 - 2011

Hạn chót đăng ký: hết ngày 14 - 06 - 2011

(số lượng tối đa: 40 người)

Địa điểm
Văn phòng Unity, Tầng 1

199 Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - Tp.HCM

Phí tham dự
300.000 đ/người (chưa bao gồm VAT)


