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Time and Venue

TIME
8.30 - 4.30

DURATION
2 days

VENUE
Better Work office or At factory

Fees in 2017 

1,500,000 VND per participant
33,000,000 VND per in-house class

Participants 

CLASS SIZE
Maximum 25 participants

TARGET PARTICIPANTS
Human resource managers/staff, compliance 
officers, production managers

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

In this course, you will know well...

•	 Why workers’ induction is important 

•	 What to include in an induction program

•	 How the Better Work Vietnam’s induction material 
supports you

•	 Training methodology for worker induction trainings – 
Participatory-centered approach

•	 Interactive/participatory learning

•	 Facilitation skills – worker learning motivation, questioning 
skills, types of questions 

•	 Dos and Donts in worker induction trainings

•	 How to conduct and debrief a learning activity with workers

•	 Practice a worker induction training at factories

•	 How to use Better Work Vietnam’s worker induction 
training material effectively

•	 Practices and feedbacks

LEARNING OUTCOMES

Participants on this course will know 
how explain the importance of worker 
induction, define an appropriate worker 
training methodology, describe facilitation 
skills for worker induction training, explain 
how to best use the Better Work worker 
induction material, practice facilitating a 
workers’ induction by using  the Better 
Work workers’ induction material.

TRAINING METHODOLOGY

Discussions, role play and training 
practices

Training 
Materials

•	 Handouts
•	 Short 

animations 
•	 Flash cards
•	 Materials for 

games and 
activities 

Quality induction training is the first and most important element in preparing new workers for their new role 
and enabling them to integrate quickly and smoothly in the workplace. 

By helping workers to prepare for their new working environment, factories are also building a more productive 
and committed workforce for the long term. This training provides guidance and tools on the essential elements 
of an effective induction training programme, which will enable factories to help improve team integration, 
reduce worker turnover rates and prevent workplace conflicts. The course will equip participants with knowledge 
and skills of how to define appropriate training methodologies and identify suitable facilitation skills for worker 
induction training. 

A Sustainable 
Approach to 
Enterprise 
Improvement

INDUCTION FOR NEW WORKERS - 
TRAINING OF TRAINERS COURSE OUTLINE, 2017
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Lịch đào tạo 2017
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Thời gian và Địa điểm
THỜI GIAN
8.30 - 4.30

THỜI LƯỢNG
2 ngày

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Văn phòng Better Work hoặc tại 
nhà máy

Học phí 2017 

1.500.000 VNĐ/học viên (học tại BWV)
33.000.000 VNĐ/lớp tổ chức tại nhà máy

Học viên 
SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tối đa 25 học viên/khóa học

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Quản lý/nhân viên nhân sự, nhân viên tuân 
thủ và quản lý sản xuất

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...
• Vai trò quan trọng của việc đào tạo công nhân mới 
• Nội dung đào tạo công nhân mới
• Phương pháp đào tạo công nhân mới – Phương 

pháp lấy học viên làm trung tâm
• Kỹ năng khuyến khích học viên, kỹ năng đặt câu hỏi 

và các loại câu hỏi
• Những điều nên và không nên trong đào tạo công 

nhân 
• Cách tiến hành các hoạt động đào tạo và tổng kết 

nội dung đào tạo với công nhân
• Thực hành đào tạo
• Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu đào tạo của Better 

Work Vietnam

KẾT QUẢ KHÓA HỌC
Học viên hiểu và giải thích được tầm 
quan trọng của việc đào tào công 
nhân, biết sử dụng các phương 
pháp đào tạo phù hợp, có kỹ năng 
thực hiện việc đào tạo công nhân 
và sử dụng bộ tài liệu đào tạo công 
nhân của Better Work Vietnam một 
cách hiệu quả.

PHƯƠNG PHÁP 
ĐÀO TẠO
Thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi 
và thực hành đào tạo 

Tài liệu 
Đào tạo

• Tài liệu học 
viên

• Phim ngắn 
• Thẻ hình
• Tài liệu 

hướng dẫn 
thực hiện 
hoạt động và 
trò chơi 

Thực hiện hiệu quả các khóa đào tạo công nhân mới là nền tảng đầu tiên và quan trọng 
nhằm trang bị cho công nhân kiến thức và kỹ năng làm việc cơ bản để họ có thể hòa nhập 
nhanh chóng vào môi trường làm việc mới tại nhà máy. 
Thực hiện đào tạo hiệu quả cho công nhân mới giúp nhà máy xây dựng được một đội ngũ công 
nhân làm việc đạt năng suất cao và tận tâm với nhà máy, phát triển tinh thần làm việc hợp tác 
giữa công nhân mới và công nhân cũ, giảm được tỉ lệ nghỉ việc của công nhân và ngăn chặn 
được các mâu thuẫn tại nơi làm việc. Khóa học còn trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử 
dụng các phương pháp đào tạo thích hợp trong việc đào tạo công nhân.

Hỗ trợ 
Doanh nghiệp 
Cải tiến 
Bền vững

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN HƯỚNG
DẪN CÔNG NHÂN MỚI  NỘI DUNG KHÓA HỌC NĂM 2017


