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Đôi nét về bản thân 

 
Mentoring theo tôi hiểu là… 
 
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 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 session, có khi nhiều có khi ít, 
bạn sẽ trình bày vấn đề của mình và được hướng dẫn phương hướng tìm ra giải pháp. 
 
Người mentor cũng có thể coach cho bạn khi cần thiết, hoặc giúp bạn trau dồi một 
chuyên môn cụ thể nếu họ có thể, nhưng một quan hệ kéo dài ít nhất một năm trong SME 
Mentoring 1:1 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 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 cá nhân để trở thành người mà mình mong muốn.  
 
Mục tiêu của Mentoring 1:1 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' các máy 
móc thiết bị và vật liệu công nghiệp châu Âu (Đức, Thụy Sĩ,  Ý, Đan Mạch) cho các 
ngành công nghiệp Việt Nam, có thời kỳ cho thị trường Hong Kong, China và phối hợp 
hoạt động trong vùng Đông Nam Á. 
 
Một vài quan tâm và học hỏi riêng của tôi, bên ngoài công việc, là trang trí nội thất, quản 
lý giáo dục, coaching, hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận. 
 
Trong công việc tôi tôn trọng những giá trị sau và mong mỏi cũng nhận lại được 
như vậy từ đồng sự… 

 
• Làm việc với nỗ lực cao nhất trong năng lực và hiểu biết của mình. 
• Quan tâm đến công việc và kết quả chung. 
• Xây dựng quan hệ trên sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. 
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