
Mentoring theo tôi hiểu là thế này : 
 
Tôi  không phải là người giỏi hơn bạn trong công việc cụ thể mà bạn muốn làm hoặc đang 
làm. Nếu muốn vững hơn về kỹ thuật, bạn sẽ tìm khoá training thích hợp, hoặc tìm một người 
consultant để tìm một giải pháp chuyên môn. 
 
Nếu bạn có một khúc mắc nào đó có tính cấp thời, bạn cần người giúp vượt qua trở ngại đó, 
bạn có thể tìm một người coach. Với một số buổi coaching sessions, có khi nhiều có khi ít, 
bạn sẽ trình bày vấn đề của bạn và được hướng dẫn phương hướng tìm ra giải pháp. 
 
Người mentor cũng có thể coach cho bạn khi cần thiết, hoặc giúp trau dồi một chuyên môn cụ 
thể nếu họ có thể, nhưng một quan hệ kéo dài ít nhất một năm trong chương trình SEA 
Mentoring này không  nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể ; mà đó là một người có mặt khi bạn 
cần, một nơi bạn có thể trao đổi bất cứ vấn đề gì của bản thân, không giới hạn về chủ đề, và 
hy vọng sẽ giúp bạn tự tìm ra con đường phù hợp nhất theo ý bạn. 
 
Nếu bạn muốn mình phát triển để hướng tới phục vụ cho mục đích kinh doanh, đó là lựa  
chọn của bạn. Nhưng để thành công trong kinh doanh và cuộc sống, bạn cần có sự phát triển 
toàn diện của một cá nhân, để trở thành con người mà mình mong muốn. Mục tiêu của 
chương trình mentoring là sự phát triển của cá nhân bạn, chứ không phải hoạt động kinh 
doanh của bạn. 
 
Sơ qua về cá nhân tôi: 
 
Kinh nghiệm làm việc chủ yếu của tôi là trong lĩnh vực sales & marketing máy móc thiết bị 
công nghiệp từ châu Âu sang thị trường châu Á. Kinh nghiệm ngoài công việc là thiết kế nội 
thất, quản lý giáo dục, coaching, hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận. 
  
Hiện nay tôi quan tâm nhiều nhất đến yếu tố tâm lý cá nhân trong quản lý và vận hành tổ 
chức : kết hợp sự hiểu biết con người với kiến thức kinh doanh để phát triển và sử dụng hiệu 
quả nhân sự, để xây dựng và thực hiện chiến lược thành công và bền vững, để thúc đẩy đổi 
mới và sáng tạo. 


