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Báo cáo Năng lực Đào tạo Doanh nghiệp

Trường Đào tạo Chuyên môn

Phát triển Năng lực Giao tiếp Toàn cầu

Đào tạo Phoenix
Trường Đào tạo Chuyên môn

Trường Đào tạo Chuyên môn mang tới các giải pháp đào tạo sáng
tạo theo yêu cầu khách hàng để đáp ứng nhu cầu giao tiếp toàn
cầu về kinh doanh quốc tế và ngành nghề tại Úc và ở nước ngoài.

Các Đặc trưng và Năng lực Chính
Đào tạo giao tiếp theo yêu cầu khách hàng:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Các chương trình được thiết kế phù hợp với nhu cầu kinh
doanh cụ thể của bạn
Phạm vi chuyên ngành phong phú có thể bao gồm: Kinh
doanh & Tài chính, Đào tạo Giáo viên, Khai mỏ & Năng lượng,
Hàng không, Hàng hải, Viễn thông, Khoa học Sức khỏe, Thực
thi Pháp luật & An ninh, Giao tiếp Kinh doanh
Học phí tiếng Anh – lớp ban ngày và buổi tối
Các khóa học tiếng Anh trực tuyến (bao gồm IELTS)
Tiếng Anh Chuyên ngành (ESP) (Trực tiếp & Trực tuyến)
Kỹ năng Kinh doanh Toàn cầu
Đào tạo liên văn hóa & lễ nghi kinh doanh toàn cầu
Tham quan và lập mạng lưới quan hệ trong Kinh doanh &
Ngành nghề
Diễn giả khách mời chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh
hoặc ngành nghề
Đào tạo/Huấn luyện một kèm một
Đào tạo và Huấn luyện theo nhóm
Tour cho Nhóm từ nước ngoài
Các chương trình trọn gói với các đối tác đại học, dạy nghề
hoặc doanh nghiệp

Dịch vụ quản lý chương trình chìa khóa trao tay:
•
Phân tích Nhu cầu Đào tạo
•
Kiểm tra Năng lực Tiếng Anh Trực tuyến (iPEPT)
•
Tư vấn chọn visa & trợ giúp nộp đơn
•
Thu xếp & quản lý nơi ở
•
Dịch vụ Họp/Đón/Tiễn
•
Hỗ trợ Liên lạc & phúc lợi cho học viên
•
Báo cáo Chương trình
•
Bảo đảm Chất lượng Chương trình
•
Tư vấn

Đặc điểm Đào tạo:
•

Đào tạo có thể được thực hiện trong công ty (tại địa phương
hoặc quốc tế) hoặc tại học xá Phoenix ở West Perth.

•

Khóa học dự bị cần phân tích và tư vấn để phát triển chương
trình đào tạo theo yêu cầu nhằm đáp ứng các nhu cầu của công
ty hoặc cá nhân.

•

Khả năng linh hoạt trong lựa chọn thời gian và thời lượng đào
tạo sẽ không ảnh hưởng đến lịch làm việc của người học.

•

Đào tạo có thể được kết hợp với tham quan trong ngành nghề /
trải nghiệm kinh doanh và lập mạng lưới quan hệ với các đồng
nghiệp trong ngành.

•

Học viên có thể được cấp bằng theo Khung Đào Tạo Chất Lượng
Úc.

•

Lựa chọn các tùy chọn đào tạo và huấn luyện một kèm một hoặc
theo nhóm nhỏ cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của công ty
hoặc cá nhân.

•

Tùy chọn chương trình Kỹ năng Trực tuyến để bổ trợ và tăng
cường đào tạo trực tiếp.

•

Các chương trình được thiết kế để mở rộng năng lực Ngôn ngữ
Kinh doanh và Kỹ thuật của người tham gia (đặc biệt về kỹ năng
viết báo cáo và nói trôi chảy).

•

Các Chương trình tiếng Anh Đặc thù có thể được kết hợp với
đào tạo chủ lưu theo nhóm hoặc cá nhân trong lĩnh vực doanh
nghiệp cần mở rộng kỹ năng và kiến thức trong bối cảnh Úc.

•

Cập nhật tiến trình thường xuyên cho công ty hoặc cá nhân để
theo dõi tiến trình và hiệu quả của chương trình đào tạo.

Phát triển Năng lực
Giao tiếp Toàn cầu

Khách hàng Đào tạo Chuyên môn:
Khách hàng trước đây và hiện tại gồm:

Đối tác Đào tạo Chuyên môn
Trường Đào tạo Chuyên môn có nhiều đối tác định chế & doanh
nghiệp cho phép chúng tôi cung cấp nội dung đào tạo chủ lưu
kết hợp với đào tạo giao tiếp bằng tiếng Anh. Nội dung chủ lưu
có thể được thực hiện đồng thời với các khóa học tiếng Anh
hoặc có thể được bổ sung vào cuối các khóa học tiếng Anh. Cấu
trúc khóa học sẽ được xác định bởi trình độ ngôn ngữ của người

•

Baosteel (Trung Quốc):
Chương trình Đào tạo cho các Chuyên gia Ngành Khai mỏ

•

Ngân hàng Phát triển Châu Á (Việt Nam):
Đào tạo Giáo viên Dạy Nghề & Kỹ thuật

•

Ngân hàng Bangkok (Thái Lan):
Tiếng Anh cho Ngân hàng

•

Quỹ Đối tác Công nghệ Khí Tự nhiên Úc-Trung Quốc (Úc/
Trung Quốc): Kỹ năng Giao tiếp cho Chuyên gia Ngành LNG

•

Bộ giáo dục Vương quốc Ả rập Xê út (Ả rập Xê út):
Xây dựng kỹ năng Lãnh đạo để Thay đổi Thông qua Trải nghiệm thực tế trong Trường học

•

Air Mauritius (Mauritius): Tiếng Anh cho Phi hành đoàn

•

Eni Australia Ltd (Ý): Tiếng Anh Kỹ thuật cho Chuyên gia Dầu
& Khí

tham gia và kết quả mong muốn của khách hàng.
Các đối tác đào tạo gồm:
•

Đại học Curtin

•

Đại học Murdoch

•

Bộ Giáo dục (Thái Lan): Đào tạo Giáo viên TESOL

•

Đại học Edith Cowan

•

•

Đại học Tây Úc

Rio Tinto (Úc)/Sino Steel Group (Trung Quốc):
Kỹ năng Quản trị & Giao tiếp Kinh doanh Quốc tế cho Chuyên
gia Ngành Khai mỏ

•

Thai International Airways (Thái Lan):
Tiếng Anh cho Phi hành đoàn

•

Karara Mining (Úc):
Tiếng Anh Kỹ thuật cho Chuyên gia Ngành Khai mỏ

•

Đại học Shanghai Jianqiao (Trung Quốc):
Đào tạo Giáo viên Đại học

Học viện Phoenix
Học viện Phoenix tọa lạc tại Perth, Tây Úc. Học viện Phoenix được thành
lập năm 1989 và ngày nay là một trong những định chế đào tạo giao
tiếp doanh nghiệp chuyên sâu lớn nhất của Úc.
Học viện Phoenix mang tới cách học sáng tạo và linh hoạt thông qua
ba trường đào tạo bổ trợ cho nhau:
•

Trường Đào tạo Chuyên môn
(bao gồm Viện Giảng dạy Xuất sắc (ITE)

•

Trường Kinh doanh

•

Trường dạy Tiếng Anh & Giao tiếp

Phoenix là Tổ chức Đào tạo đã Đăng ký (RTO) được công nhận bởi Cơ
quan Quản lý chất lượng Kỹ năng Úc (ASQA).
Phoenix là đối tác đã được phê duyệt và đối tác thuộc Khung Visa Du
học sinh Đơn giản hóa (Simplified Student Visa Framework (SSVF)) với
các Đại học Curtin, Murdoch, Edith Cowan, Đại học Tây Úc và liên kết
chương trình đào tạo liên thông với cả bốn đại học này.
Phoenix có học xá hiện đại có thể là nơi ở cho tối đa 400 sinh viên và chỉ
nằm cách trung tâm thành phố Perth 1,7km.
Phoenix còn sở hữu và vận hành Beatty Lodge, một khu phức hợp lưu
trú ba sao có 120 giường ngủ gần học xá
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