
Có khả năng làm việc hiệu quả từ 
trong môi trường doanh nghiệp 
hiện đại cho đến phối hợp với các 
tổ chức của nhà nước và địa 
phương:

30 năm (1980-2011) quản lý hành 
chính, kinh doanh, tiếp thị, sản 
xuất, đầu tư đến quản lý chung 
doanh nghiệp tại công ty trong 
và ngoài nước chuyên về In & 
Sản xuất Bao bì Kim loại đạt chất 
lượng xuất khẩu.
05 năm (2010-2015) cung cấp dịch 
vụ tư vấn, đầu tư cho các tổ chức 
quốc tế như JICA (Nhật), 
National Oilwell Varco-NOV (trụ 
sở New York, Mỹ, là doanh 
nghiệp thuộc nhóm S&P500)
03 năm (2013-2015) hướng dẫn đề 
án tốt nghiệp cho học viên Cao 
học Solvey Brussels School Bỉ 06 
năm (2013 đến nay) huấn chuyện 
chuyên sâu tại Dale Carnegie 
Việt Nam 

Anh Phan Tiến Thuận, hiện tại đang là Giám Đốc Trung 
Tâm Anh Ngữ  – Apax Leaders, chi nhánh Tên Lửa – 
Quận Bình Tân. Công việc chính của anh là điều hành 
trực tiếp hoạt động của chi nhánh bao gồm, bộ phận Tư 
vấn tuyển sinh, bộ phận Vận hành, Chăm sóc khách 
hàng, Giáo viên và các phòng ban khác hỗ trợ cho chi 
nhánh.

Anh Thuận có cơ hội tham gia công việc với vai trò 
lãnh đạo/quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như 
Truyền thông – Sự kiện, Bất Động Sản, Giáo dục, Huấn 
luyện - Đào tạo, điều này đã tạo cơ hội cho anh Thuận 
học hỏi được những trải nghiệm và bối cảnh kinh 
doanh đa dạng cho vai trò Chuyên Gia Huấn Luyện tại 
Dale Carnegie.

Anh có hơn 7 năm gắn bó với Dale Carnegie Vietnam 
trong những lĩnh vực trọng yếu giúp phát triển năng 
lực cá nhân và tổ chức như tư vấn, huấn luyện, và hơn 
5 năm với vai trò Chuyên Gia Huấn Luyện nên anh có 
khả năng thấu hiểu tâm lý, những bối cảnh, những 
mong muốn, khó khăn đặc thù của học viên. Từ đó có 
sự đồng cảm, tư vấn các giải pháp hiểu quả cho từng cá 
nhân. 

Chuyên nghiệp, tư duy sâu sắc, khiêm tốn, có khả năng 
đồng cảm bên cạnh sự hài hước, sôi nổi và luôn nhiệt 
huyết trong từng công việc mình làm là những tố chất 
giúp anh Phan Tiến Thuận được các học viên tin tưởng 
trong quá trình huấn luyện. Những tố chất này cũng đã 
giúp anh định hướng, huấn luyện và thay đổi thái độ và 
năng lực của học viên, tạo ra nhiều đột phá trong cả 
việc học và cuộc sống của họ.

Chuyên gia huấn luyện:
PHAN TIẾN THUẬN

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

• Giám đốc Chi nhánh – REF 
English Center.

• Giám đốc Khối Thanh thiếu niên - 
Antoree International.

• Giám đốc Kinh doanh – Antoree 
International.

• Giám đốc Truyền thông và Sự kiện 
– Dale Carnegie Vietnam.



BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ:
• Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp  – Đại học Kinh tế TPHCM
• Chuyên Gia Huấn Luyện – Dale Carnegie & Associate.
• Giải thưởng: Giải nhất Tìm kiếm CEO do Trường Đại học Kinh tế tổ chức.

TRÁCH NHIỆM HIỆN TẠI:
• Giám đốc Trung tâm Anh ngữ  – Apax Leaders.
• Chuyên gia Huấn luyện – Dale Carnegie Việt Nam.

KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN:
• Giải pháp dành cho thanh thiếu niên: Chuỗi thế hệ tiếp nối Gennext của  
 Dale Carnegie.
• Huấn luyện các chương trình tiêu chuẩn của Dale Carnegie Vietnam và  
 các chương trình thiết kế riêng cho các doanh nghiệp đối tác của Dale  
 Carnegie Vietnam: VIETTEL, CBRE, VUS, SSI, BAYER VIETNAM, LAVIE,  
 TAKEDA, TECHCOMBANK,... 


