Training “ Menjadi sekretaris masa kini yang handal
dan dapat dipercaya”
Hotel Harris Tebet, Jakarta, 20 Oktober 2018, Fee: Rp.2.000.000
•
•

Early Bird Fee: Rp.1.750.000/pax (Payment Before 13 Oktober)
Group Fee : Rp.1.500.000/pax (Valid for 3 Person or More)

Seminar/Conference Description :
Deskripsi
Dewasa ini dunia semakin maju dengan berbagai perkembangannya terutama perkembangan teknologi
yang semakin canggih. Hal ini mengharuskan kita untuk semakin pintar agar tidak ketinggalan. Perusahaan
masa kini juga berlomba-lomba untuk mencari pimpinan yang strategical dan dapat diandalkan. Untuk dapat
memaksimalkan peran seorang pimpinan seperti ini maka diperlukan seorang sekretaris yang dapat
mengaturkan segala keperluan khususnya memanage agenda pimpinan agar menjadi efektif dan bersifat
produktif.
Sekretaris masa kini tidak hanya harus fasih dalam melakukan pekerjaan sekretaris pada umumnya namun
juga harus aktif mengikuti perkembangan jaman, harus fasih dengan teknologi, harus memiliki inisiasi tinggi
guna menunjang aktifitas pimpinan. Harus mengerti budaya korporasi dan tau bagaimana menempatkan
posisinya. Sekretaris bukan hanya bertugas membantu pimpinan namun disatu sisi memiliki peran sebagai
perwakilan citra perusahaan. Penampilan fisik mungkin menjadi pilihan namun berpenampilan rapih, elegan,
dan memiliki sikap yang baik adalah tuntutan.
Sekretaris pada umumnya adalah posisi tunggal di sebuah perusahaan, sehingga posisi ini seharusnya
menjadi lebih istimewa. Sekretaris yang baik adalah mereka yang pada akhirnya dapat dipercaya oleh
pimpinan karena berhasil membantu meringankan tugas pimpinan mereka.
Dalam pelatihan ini akan diberikan tips-tips pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang sekretaris
tidak terbatas pada keahlian dalam hal administratif namun lebih dari itu yaitu sikap-sikap yang seharusnya
ditumbuhkan agar pada akhirnya bisa menjadi sekretaris yang handal dan berkualitas

Tujuan Pelatihan
•
•
•
•

Memberi sharing tentang peran sekretaris dalam sebuah perusahaan
Meningkatkan pemahaman peserta tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris
Memberi sharing tentang tips make up dan berpenampilan sebagai sekretaris yang seharusnya
Meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk bisa menjadi sekretaris yang handal

Speaker :
Sun Ay , S.Sos

•

Sekretaris aktif di sebuah perusahaan swasta dan sudah menjalani profesi yang sama dalam 5
tahun belakangan. Merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu
Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan.

Outline :
•

•

•

•

•

•

Penampilan yang diperlukan sebagai seorang Sekretaris Profesional
a. Memberikan wawasan mengenai pentingnya penampilan
b. Pemilihan pakaian yang tepat
c. Penerapan make up yang semestinya
Memahami sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang Sekretaris yaitu Sikap Proaktif
a. Belajar tentang sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris
b. Memahami bahwa pekerjaan sekretaris berbeda dengan staff dibelakang meja lainnya
c. Memahami bahwa seorang sekretaris yang profesional harus memiliki sikap-sikap yang
istimewa dibanding rekan kerja lainnya
Memahami cara bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan Direksi
a. Memperhatikan dan mempelajari karakter pimpinan
b. Mempelajari cara berkomunikasi pada pimpinan dengan gaya yang diharapkan oleh mereka
c. Belajar untuk selalu memiliki inisiatif
d. Melakukan pekerjaan semaksimal mungkin
Tentang Manajemen waktu
a. Definisi manajemen waktu
b. Mengatur prioritas untuk pimpinan
c. Bagaimana mengatur waktu terkait agenda pimpinan agar menjadi efektif dan lebih produktif
d. Memahami cara pimpinan dalam menggunakan waktu dalam aktifitas kesehariannya
Sikap Percaya diri, Tegas yang sebaiknya dimiliki oleh seorang sekretaris
a. Memahami sikap percaya diri
b. Belajar untuk memiliki sikap tegas namun mengena di hati baik pimpinan maupun sesama rekan
kerja
Sesi tanya jawab

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi
Sdr. Randy atau Sdr. Budi
PT. Asprinet Indonesia (aspriseminar)
T. (021) 719 1612 (Hunting)/ 719 9555 (Hunting)
M. (0813) 811 92192

