
	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

WISE	LEADERSHIP	IN	COMPLEX	AND	INTERCULTURAL	CONTEXTS	
Leaders	for	today	and	tomorrow’s	global	economies	

	

A	two-day	program	that	equips	executives	and	senior	
managers	with	advanced	leadership	skills	and	intercultural	
smarts	to	navigate	wisely	the	challenges	of	Industry	4.0.	

Why?	

We	offer	a	fresh	approach	to	leadership	that	combines	inner	
reflection	and	savvy	engagement	with	your	external	
environment.	At	the	end	of	our	program,	you	will	lead	wisely	
and	confidently	in	this	era	of	change.	

What?	

Each	of	our	modules	are	2	hours	long.	They	can	be	customized	
for	your	organisation:		

Your	foundation:	The	Mind,	Heart	and	Habits	of	Leadership	–	
Day	1	

• Refine	your	values	and	purpose	for	your	career	
• Leverage	your	strengths	for	success	
• Strategic	time	management	
• Essential	soft	skills	of	a	leader		

Wise	leaders	in	a	complex	global	world	–	Day	2	

• Wise	leadership	
• Inter-cultural	smarts		
• Influential	leadership	communication	
• Corporate	social	responsibility	strategies	

Our	Kita	Delta	promise	

1. Our	training	is	designed	to	meet	your	needs.	
	

2. Our	deep	practical	expertise	underpins	our	training.	
	
o Our	trainers	have	practical	leadership	and	training	

experience	across	many	countries	and	organisations.	
o Our	interactive	training	will	ensure	you	acquire	new	

skills	&	insights.	
o Our	content	draws	on	rigorous	academic	research	

and	latest	international	trends.	

For	more:	www.kitadelta.com	
Contact:	Ms	Thu-Trang	Tran,	Founding	Director	 	
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I am committed to creating impact and transformative experiences for you, your 
organisation and your community. I am deft at translating ideas into action, in contexts 
marked by complexity and constrained resources.  
My perceptive leadership and strategic capabilities are underpinned by my unusual 
cross-sector experience in senior roles in multinational corporations, government, 
consulting, academia, and international NGOs.   
 
Key Attributes 
 

High level strategic leadership and management roles  

Solid experience and successes in social change and development  

Strong communication and stakeholder engagement skills  

Extensive multi-sector experience in several countries 
 

Contact details 
        

trang@kitadelta.com 
+84 92 9672840 

  Apt #408, 32-34 Tran Phu, Loc Tho, Nha Trang, Khanh Hoa  
  kitadelta.com 
  linkedin.com/in/trantt 
 
 

RELEVANT PROFESSIONAL EXPERIENCES & ACHIEVEMENTS 
 
Department of Justice and Regulation, Victorian Government 

Senior Strategy Advisor 
2013 – 2018  |  Melbourne, Australia  
 
General Manager - Coordination & Strategy 
2013 (concurrent with the above role) 

Established a new collaborative policy research center  

Manger 20 staff to implement priority projects & business plans,  
including a strategy to deliver services to disadvantaged communities 

Prepared policy and strategy reports and briefings to Ministers 

 



	 	 	 	 	 	

	

	

	

	

Tư	Duy	Lãnh	Đạo	Trong	Bối	Cảnh	Liên	Văn	Hóa		
Nhà	lãnh	đạo	của	nền	kinh	tế	toàn	cầu	ngày	nay	và	tương	lai	

	

Mục	đích	chương	trình	trang	bị	cho	các	giám	đốc	điều	hành	và	
nhà	quản	lý	cấp	cao	các	năng	lực	lãnh	đạo	chiến	lược,	cùng	sự	
tinh	anh	về	liên	văn	hóa	để	lãnh	đạo	thành	công	trong		kỷ	nguyên	
số	đầy	thách	thức	và	biến	động.	

Lợi	ích	nổi	bật	của	chương	trình	

Các	tiếp	cận	mới,	có	tác	động	sâu	sắc	đến	tư	duy	và	đặc	tính	lãnh	đạo,	
cho	phép	các	nhà	quản	lý	áp	dụng	các	năng	lực	và	thực	hành	hiệu	quả	để	
giải	quyết	những	vấn	đề	phức	tạp	trong	kỷ	nguyên	4.0	đầy	biến	động.	

Phương	pháp	có	sự	kết	hợp	năng	động	và	hiệu	quả	của	quá	trình	chiêm	
nghiệm	nội	tại	và	định	vị	bên	ngoài,	nhằm	xây	dựng	cho	các	thành	viên	
tham	dự	khả	năng	thấu	hiểu	và	nội	lực	để	nhìn	nhận	và	phản	hồi	một	
cách	thông	thái	trước	các	tình	huống,	vì	thế	có	thể	tự	tin	lãnh	đạo	trong	
kỷ	nguyên	biến	động.			

Chương	trình	cung	cấp	những	kỹ	năng	nào?	

Các	mô	típ	sau	có	thể	được	điều	chỉnh	tùy	theo	tổ	chức	của	bạn:	

Tinh	thần,	nhiệt	huyết	và	thói	quen	để	đạt	được	thành	công	–	Ngày	1	

• Làm	sáng	tỏ	và	củng	cố	mục	đích	và	các	giá	trị	nhằm	đạt	được	thành	
công	bền	vững.	

• Phát	triển	các	năng	lực	và	đặc	tính	chiến	lược,	thiết	yếu	để	vượt	qua	
thách	thức	trong	kỷ	nguyên	biến	động	và	nhiễu	loạn.	

• Thúc	đẩy	và	hiện	thực	hóa	thế	mạnh	và	tài	năng	cho	tương	lai.	
• Quản	lý	chiến	lược	thời	gian	và	năng	lượng.	
• Thực	hành	hệ	tư	duy,	cảm	xúc,	thói	quen	lãnh	đạo	thông	thái..	

Nhà	lãnh	đạo	khôn	ngoan	trong	bối	cảnh	toàn	cầu	hóa	thế	giới	–	Ngày	2	

• Ra	quyết	định	khôn	ngoan	trong	những	thời	điểm	khó	khăn.	
• Minh	triết	và	tinh	anh	trong	liên	văn	hóa:	Lãnh	đạo	và	quản	lý	trong	

một	môi	trường	đa	văn	hóa.	
• Phát	triển	năng	lực	giao	tiếp	lãnh	đạo	có	khả	năng	tạo	tác	động.	
• Lãnh	đạo	tổ	chức	để	tác	động	tích	cực	đến	xã	hội	-	Trách	nhiệm	xã	

hội	của	doanh	nghiêp.	

Cam	kết	từ	Kita	Delta	

Chương	trình	dựa	trên	cơ	sở	các	kiến	thức	chuyên	môn	thực	tiễn:	

• Giảng	viên	của	chúng	tôi	có	kinh	nghiệm	lãnh	đạo	và	huấn	luyện	
thực	tế	ở	nhiều	tổ	chức	và	quốc	gia,	kể	cả	các	công	ty	đa	quốc	gia.	

• Khóa	huấn	luyện	với	phương	pháp	tiếp	cận	giúp	phát	huy	tổng	thể	
các	tiềm	năng	trong	mỗi	thành	viên	tham	dự,	giúp	họ	tự	tin	để	áp	
dụng	và	thực	hành	năng	lực	lãnh	đạo	mới.	

• Chương	trình	có	sử	dụng	các	nghiên	cứu	khoa	học	và	các	xu	hướng	
quốc	tế	mới	nhất.	

Để	biết	thêm	thông	tin,	vui	lòng	ghé	thăm:	www.kitadelta.com	
Liên	hệ:	Trần	Lan	Anh,	Principal	Consultant:	lananh208c@gmail.com	|	0904100190	


