TRAINER PROFILE
PHAN HỮU LỘC (PHL)
Trainer Phan Hữu Lộc là Nhà đào tạo được chứng nhận bởi tổ chức
đào tạo OTD và cộng tác với vai trò Facilitator của các tổ chức đào
tạo quốc tế như MPI (Maximize Performent International),
Lead Across Cultures…
Với hơn 18 năm kinh nghiệm chuyên sâu về Quản lý, Lãnh đạo và
Đào tạo tại các tập đoàn: Unilever, Coca-Cola, Mead Johnson,
Diageo, công ty dược Bayer.
Về công tác Đào tạo, hơn 15 năm giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp
ở các lĩnh vực khác nhau đã giúp anh mở rộng kiến thức nghành,
sản phẩm, am hiểu sâu sắc, đa dạng các lĩnh vực. Chính vì điều ấy,
anh Lộc luôn thấu hiểu về nhu cầu và mong đợi của khách hang. Từ
đó, việc xây dựng các lộ trình đào tạo khác nhau cho từng doanh
nghiệp, phòng ban và vị trí, đáp ứng đúng yêu cầu thực tế của thị
trường nhân lực. Đặc biệt, anh Lộc đã từng tham gia vào dự án đào
tạo phi chính phủ (NGOs) đưa ra kế hoạch đào tạo và triển khai hơn
100 chương trình đào tạo trong hơn 4 năm hợp tác cùng dự án này.

Với quan điểm “Đào tạo không phải một khóa học, mà cả một quá trình”, anh Lộc luôn học hỏi không ngừng từ các
chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong công việc. Nổi bật nhất,
anh đã tạo ra phương pháp dựa trên nền tảng đào tạo thế giới mang tên “Learning By Doing 3V”. Đây cũng chính là
phương pháp đào tạo chủ đạo tại Học viện Đào tạo VMP, tập trung vào hoạt động tương tác hai chiều, tác động thể
chất lẫn tinh thần, tạo môi trường thân thiện, vui vẻ, bài tập thực hành thực tế theo tình huống phù hợp với người học
và kế hoạch vận dụng hiệu quả.

“Đào tạo không phải một khóa học,
mà cả một quá trình”
Anh được biết đến với tên gọi “PHL”, viết tắt các chữ cái đầu trong tên của mình, đồng thời có nghĩa là “Phong cách
Huấn luyện Linh hoạt” nhằm mô tả cách thức triển khai các chương trình đào tạo hiệu quả. Bởi anh tâm niệm rằng
đỉnh cao của một nhà đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu doanh nghiệp là “LINH HOẠT”.
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Tính đến thời điểm hiện nay anh đã tư vấn và đào tạo thành công cho hơn 500 doanh nghiệp với 8.000 học viên
phát triển bản thân trong công việc và cuộc sống. Anh Lộc cũng được xem là “người truyền cảm hứng và đào tạo
hơn 5.000 học viên là giảng viên chuyên nghiệp, giảng viên nội bộ.
Hiện tại, anh là Nhà sáng lập và điều hành Học viện Đào tạo VMP cũng như các tổ chức: Café and Learn”, VN Trainer.
Anh Lộc tốt nghiệp song song 2 trường: đại học Kinh tế và đại học Luật TP.HCM. Đồng thời, anh còn hoàn thành
Thạc sỹ Luật trước khi lấy bằng MBA của Trường Kinh Doanh UBIS, Thụy sỹ.
Là học trò trực tiếp từ những bậc thầy trên thế giới về marketing, sale, lãnh đạo, huấn luyện, phát triển năng lực
cá nhân như: Blair Singer, Jordan Belfort, Brian Tracy, John Maxwell...
Phan Hữu Lộc tham gia vào đội ngũ Trainer quốc tế có chứng chỉ quốc tế về Chuyên gia huấn luyện & đào tạo –
Master of Train The Trainer của khu vực Đông Nam Á.
Ngoài ra, anh Lộc còn là một trong số ít những người Việt Nam đã hoàn tất chứng chỉ quốc tế Người điều phối
bậc thầy – Master Facilitator – của Châu Á và Eight skills Coaching.

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
Master Degree in Business Administration of UBIS –
Geneva - Switzerland
Mini MBA by Brian Tracy
Diageo Ways of Selling Training Management, by
Diageo
Asian Train The Trainer, by OTD
Eight Skills – Coaching, by OTD Inspiring
Train the Training Manager, by Diageo in Malaysia
Train the Training Manager, by Bayer in Singapore.
Sales & Strategic Leadership, by Blair Singer Academy,
USA Strength Line Selling, by Jordon Belfore, USA
Learn To Lead, by Lead across Culture Negotiation
Skills, by Robeny Corporate, USA
Master Your Mind, by OlymBook
Selling Pharma Model, by Bayer
Germany Coaching Pharma Model, by Bayer
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KHÓA HỌC THƯỜNG XUYÊN GIẢNG DẠY
Leadership skills for Middle Managers
Train The Trainer
Presentation skills
Essential Management & Leadership
Coaching & Feedback Skills
Eight skills Coaching for Managers
Business planning
Supervisory Skill
Business Presentation Skills
Customer Services/ Relations Management
Effective Negotiation Skills
Problem Solving & Decision Making
Skills for Success (Time Management, Organizational skills, Stress Management, Communication skills)

HỌC VIÊN CẢM NHẬN VỀ ANH PHAN HỮU LỘC
“3 ngày, 72 giờ, 4320p – không quá dài, cũng chẳng ngắn nhưng vừa đủ để Diễm My cảm nhận được những
tình cảm, sự chân thành, tâm huyết của các học viên Train the Trainer 3+ dành cho nhau.
Cảm ơn Thầy Phan Hữu Lộc và các anh chị học viên đã thêm 01 dấu son trong cuộc sống của em Diễm My
với nhiều "Lần đầu tiên":
- Lần đầu tiên thay đổi hoàn toàn quan điểm về phương pháp đào tạo tối ưu mà Diễm My cực kỳ tâm đắc
- Lần đầu tiên hiểu đỉnh cao của việc đào tạo là Giảng viên càng Nhàn thì học viên càng Giỏi
- Lần đầu tiên có lớp học mà các anh chị đồng môn luôn luôn cư xử với tinh thần nâng đỡ và dìu dắt lẫn nhau,
mang cho Diễm My cảm giác chân tình từ tận trong tim.
Với Diễm My, Train The Trainer 3+ là ĐỈNH CỦA ĐỈNH!
Em rất tự hào khi được quen biết tất cả gia đình Train The Trainer.”
Nguyễn Thị Diễm My - Trainer tại SAMSUNG
“Chân thành cám ơn thầy Lộc trong 3 ngày giúp chúng ta có được năng lượng rất tích cực, học được những kỹ
năng mới. Việc tôi ấn tượng nhất là hôm nay là đã học tới ngày thứ 3 mà vẫn thấy mình tràn đầy năng lượng.
Thêm một điều đặc biệt nữa là những người bạn, những người đồng nghiệp trong lớp này ai cũng học giỏi lên
sau 3 ngày. Một lần nữa xin chân thành cám ơn tập thể VMP Academy rất nhiều.”

Nguyễn Văn Tiên - Giám Đốc Kinh Doanh tại Behn Meyer Việt Nam
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“Hôm nay Luýt rất vui vì đã đến với chương trình của thầy Phan Hữu Lộc, trước khi đến khóa đào tạo mình
không nghĩ là mình có thể học được rất nhiều giá trị từ chương trình như vậy. Điều đầu tiên cảm nhận từ
khóa học là Luýt có thể giao lưu và học hỏi từ các anh chị đến từ các tập đoàn rất lớn, đó là cơ hội để Luýt
có thể gia tăng khả năng và kỹ năng làm việc của mình. Thứ 2 là Thầy Lộc có chia sẻ rất nhiều kỹ năng, đặc
biệt là đứng trước đám đông. Như các bạn thấy đấy Luýt đang rất tự tin khi đứng trước ống kính, đó là nhờ
vào chương trình TTT3+ của thầy phan Hữu Lộc.
Khi đến tham dự với khóa TTT3+ các anh chị sẽ ghép cho mình rất nhiều kỹ năng và kiến thức, để có thể về
và áp dụng cho chương trình tại công ty mình.
Một lần nữa Luýt chân thành cám ơn Thầy PHL”
Văn Bá Luýt - Training Manager tại OPPO Việt Nam
Tất cả các thành viên của khóa học ngày hôm nay muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Hữu Lộc.
Và có một điều mà qua 2 ngày học tôi muốn chia sẻ là thật sự tôi và các bạn ở đây rất may mắn vì đã được
tham gia khóa học này. Thật sự tôi đã tham gia rất nhiều khóa học, nhưng tôi không nghĩ rằng với thời gian
gói gọn trong vòng 2 ngày. Mà tôi và các bạn ở đây được học một kiến thức cực kỳ lớn và nhiều như thế này,
chương trình vừa súc tích dễ hiểu. Đặc biệt thầy Phan Hữu Lộc rất nhiệt tình và chia sẻ nhiều kinh nghiệm
của thầy với chúng tôi.
Nhìn lại xung quanh bức tường được dán lên những tờ giấy với nhiều kiến thức của thầy Lộc thì chúng tôi
thật sự đã có đầy đủ những kiến thức liên quan đến việc mà 1 training cần phải làm trong nhiệm vụ của mình.
Cuối cùng, cái cốt lõi mà tôi muốn nói qua 2 ngày học này tôi sẽ ứng dụng phù hợp trong công việc hiện tại
của mình và đó cũng là cái mà tôi và các bạn ở đây rất cần và tâm đắc.
Cảm nhận của học viên nhà máy CCI VN

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN
BAT, Friesland campina, Vinamilk, TH True milk, Trường dạy nghề Á Âu, Hafele, Quốc Cường Land, Sun group,
Đất Xanh Group, Sr Food, Abbot, Toyota, Isuzu, Đồng Tâm Group,Samsung, Samsung điện lạnh, Econs,
Shinhan Bank, Vietinbank, ANZ, BIC – BIDV, Newviet Diary, Honda lock, Honda Việt Nam, Chingluh, EVN,
Banahill, Tân Hiệp Phát, Coca cola, Suntory Pepsi, Group Bel, Canon, SCG, Vua Nệm, Nguyễn Kim, URC,
Yến sào Thiện Việt, Diageo, Bayer Heatlthcare, Nghi Khang My, ANZ, KGK, VNPT, Mobiphone, Piaggio,
Petrolimex, KCC, Mead Johnson, Masan, Holcim, Fashion Garments. PNJ, Esamho, Marico Sea, Urgo, thẩm
mỹ viện SCI, Thiên Long, SV Probe Việt Nam, Sasco, Ecopark, Fengtay, Rohto, An Phát Holding, An Phước,
Woosung, Amata, ISA Tân Tech, Bảo hiểm bưu điện PTI, Eurowindow, Tiki, Lazada, Game Loft, Kiên Long Bank,
Doosan, Posco, Kraft Vina, CCI VN, Galaxy thien ha, Oppo, HS Vina, Hyosung, Funtap, Vitto…

VMP®
ACADEMY

Tham khảo các bài báo về Phan Hữu Lộc:

- Chia sẻ về đào tạo nhân sự: Xem
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/ceo-vmp-training-dao-taothêm
- Người truyền cảm hứng – doanh nhân Phan Hữu Lộc: http://baodautu.vn/ceo-phan-huu-loc-giam-doc-cong-tyXem thêm
- Giới thiệu tại VTV1: https://www.youtube.com/watch?v=uhLFlA-uhdE&feature=youtu.be
Xem thêm

VMP ACADEMY
daotao@vmp.edu.vn
vmp.edu.vn
18006981
04 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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