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Văn hóa DHL – “Health & Wellbeing”

Bí quyết trở thành nhà lãnh đạo

Thử thách cùng DHL

Tham quan kho
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Ms. Anh Trần - Head of Operations

DHL Supply Chain Vietnam

Accelerate Your Career with G500 

01Ngành logistic và supply chain

đóng vai trò là một phần thiết yếu

trong cuộc sống thường ngày và tôi

Thân chào các bạn sinh viên,

may mắn là một trong những nhân tố thuộc

thế hệ đầu tiên tại Việt Nam được tiếp cận

và làm việc trong lĩnh vực này.

Những kinh nghiệm mà tôi đang sở hữu

cùng với vị trí hiện tại đến từ sự tích lũy,

rènrèn luyện và cải thiện thông qua những công việc hàng ngày. Đó là một

hành trình dài đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của bản thân, lòng yêu

nghề, tính kiên định và sự dẫn dắt của các cấp quản lý. Nhưng hành trình

dài mà tôi đã trải qua sẽ đươc Chương trình G-500 của DHL Supply

Chain giúp các bạn rút ngắn lại.

Chương trình G500 không chỉ mang đến cho các bạn kinh nghiệm làm

việc quý giá tại một tập đoàn hàng đầu thế giới mà còn trao cho các bạn

cơ hội thể hiện tài năng, tố chất lãnh đạo của mình.

Chúc các bạn luôn vững tin vào bản thân, thành công và tỏa sáng!
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Nguồn: Leadership in a Box/ DHL
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PHẦN 2

BÍ QUYẾT TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO TUYỆT VỜI

TRÍ TUỆ

SỰ CAN ĐẢM

TRÁI TIM

Nhà lãnh đạo tuyệt vời là người có khả năng cân bằng được 3 yếu tố TRÍ TUỆ, TRÁI TIM, và sự CAN ĐẢM cùng với 6 phẩm chất cần

thiết. Trong số này, hãy cùng tiếp tục khám phá 2 phẩm chất của yếu tố TRÁI TIM đang được các nhà lãnh đạo tại DHL áp dụng:

Đưa ra MỤC ĐÍCH

Lãnh đạo tuyệt vời là người có khả năng

truyền đạt mục đích và ý nghĩa công việc

mà nhân viên đang làm. Điều này giúp họ

hiểu rõ vai trò của mình để phấn đấu góp

phần đạt được mục tiêu chung.

=

VĂN HÓA DHL “HEALTH & WELLBEING”

Có niềm tin và tạo dựng
NIỀM TIN

Niềm tin giúp tăng cường tính ổn định và sự

liên kết tập thể. Trao niềm tin cho đồng đội

là bạn đang trao cho họ động lực và trách

nhiệm. Hãy cởi mở và chân thành, chào đón

những ý kiến, câu hỏi và phản hồi!

=
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Mô hình 360o: 
Bốn mục tiêu sức khỏe chung

THAY ĐỔI 
HÀNH VI

GIÁO DỤC 
& NHẬN 

THỨC

NGĂN 
NGỪA & 

TẦM SOÁT 

CHƯƠNG 
TRÌNH 

QUẢN LÝ 
BỆNH TẬT

Với mục tiêu “Health & Wellbeing” và Mô hình sức khỏe 360o, DHL đã tổ chức thành

công chuỗi sự kiện Ngày hội thể thao toàn quốc 2019 để khuyến khích nhân viên nâng

cao ý thức rèn luyện và giữ gìn sức khỏe cũng như đẩy mạnh văn hóa “Sống khỏe – Làm

việc tốt “ tại DHL Supply Chain Việt Nam.

THAM QUAN KHO & NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
Cham quan kho thực tế là một trong những hoạt động đặc biệt của chương trình G500. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Vi Nguyễn MT 2018 Khoa Trần MT 2019-

 Trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ số

 Quy trình sắp xếp, phân loại hàng hóa và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

 Nhân viên ý thức và tuân thủ nghiêm ngặt 12 QUY ĐỊNH AN TOÀN trong vận hành kho

Kết thúc chuyến đi, chúng mình thật sự ấn tượng với những gì được chứng kiến tại kho DHL:

1. Đầu tiên, các anh chị quản lý sẽ

chia sẻ những quy định an toàn và

giới thiệu tổng quan về quy mô, hệ

thống vận hành kho.

2. Kế đến, các bạn được trang bị

đồ bảo hộ lao động chuyên dụng

để sẵn sàng tham quan kho.

3. Tiếp theo, cả đoàn sẽ được tận

mắt chứng kiến hoạt động vận hành

thực tế của một kho theo tiêu

chuẩn quốc tế.
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THỬ THÁCH CÙNG DHL

3.   Trong cuộc thi G500, tham quan kho được diễn ra khi nào?*

A Sau vòng thi kiểm tra năng lực

C Sau vòng phỏng vấn hội đồng

B   Trước vòng phỏng vấn sơ tuyển

D Sau vòng phỏng vấn sơ tuyển

2.   DSC hoạt động chính trong những lĩnh vực nào?

A    Warehousing

C Transport

B  Logistics Solution Design

D   Cả 3

4. Mô hình sức khỏe 360o của DPDHL có những mục tiêu gì?

A Thay đổi hành vi; Ngăn ngừa & kiểm tra sức khỏe; Nhận

thức & Tầm soát bệnh tật; Giáo dục & Quản lý bệnh tật

C  Thay đổi hành vi; Giáo dục & Nhận thức; Ngăn ngừa &

Tầm Soát; Chương trình quản lý bệnh tật

B Giáo dục & nhận thức nguy cơ; Quản lý sức khỏe; 

Thay đổi nhận thức

D Không câu nào đúng

0
5

PRIZES

ĐĂNG KÝ NGAY

(Nếu bạn đã từng đăng ký, vui lòng 

chọn “Edit your response” và làm

theo hướng dẫn trong form)
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G500 E-Newsletter #4 sắp tới sẽ phát
hành vào tháng 01 năm 2021 với chủ đề: 

Mời các bạn cùng đón đọc!

NEXT
“WOW EXPLORATION”

1.   Ai là người sáng lập ra DHL?

A Adrian Dalsey

C Adrian Dalsey &
Larry Hillblom

B    Larry Hillblom & 
Robert LynnZ

D Adrian Dalsey, 
Larry Hillblom & Robert Lynn

(*) Tham khảo Bản tin G500 tháng 9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiZmaI70SjAbZ9H_4_AjXs5w5MoNvzqxT6R-xCqhu1dmr2nw/viewform

