
Jakarta, 10 – 11 Januari 2018
Jakarta, 17 – 18 April 2018
Jakarta, 19 – 20 Juli 2018
Jakarta, 18 – 19 Oktober 2018

Produktivitas dan kualitas dari suatu perusahaan ditentukan skills karyawan dalam melaksanakan tugas–tugas dan proses yang ada. Namun demikian, banyak 
perusahaan belum memaksimalkan peningkatan skills teknis karyawannya secara sistematis dan terstruktur.

Pelatihan ini akan membahas :
- Bagaimana mengkaji beban kerja seorang karyawan?
- Melakukan desain ulang dan peningkatan beban kerja untuk mengoptimalkan peran dan tugas seorang karaywan?
- Bagaimana melakukan pengayaan pekerjaan dan perluasan pekerjaan, dalam rangka mencapai karyawan yang multi skills dan multio task?

Sasaran Modul
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu :Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu :
- mengidentifikasi kelebihan dan kekurang kemampuan seorang karyawan
- mengidentifikasi hambatan dan ketidefisienan aktivitas seorang karyawan dalam melakukan tugasnya
- meningkatakan peran dan tugas karyawan melalui teknik pengayaan pekerjaan dan perluasan pekerjaan
- megidentifikasi kunci sukses tugas kerja seorang karyawan dalam bekerja

Outline :
- Strategi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis karyawan
- Menguraikan pekerjaan inti karyawan- Menguraikan pekerjaan inti karyawan
- Memetakan pekerjaan inti kedalam standar kerja yang efektif
- Melakukan analisa beban kerja
- Mengidentifikasi kelebihan dan kekurang kemampuan seorang karyawan
- Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya melalui pengayaan pekerjaan dan perluasan pekerjaan
- Melakukan analisa PEC method
- Study kasus dan latihan

INVESINVESTASI: 
Rp. 3.999.000,- 
Rp. 3.499.000,- (Pendaftaran & pelunasan 1 minggu sebelum training)
Gratis orang ke 5, untuk pendaftaran 4 orang dari satu perusahaan
Fasilitas Training: Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit, Souvenir, Tempat training yg nyaman di hotel berbintang, Makan Siang, 
coffee / tea break, Sertifikat, Foto bersama seluruh peserta

Training Workload Improvement

For further information on training fees and scheduled 
dates,contact us at:

PT. Phitagoras Global Duta
Ruko Golden Boulevard
Blok Q no 19. Jl. Pahlawan Seribu – BSD City Serpong, 
Tangerang Selatan 15322
Telp : (021) 53161424, 53161425
Fax : (021) 29608Fax : (021) 29608116
Email: info@phitagoras.co.id
Website : www.phitagoras.co.id


