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Tư vấn – xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp - đào tạo – chuyển giao quản lý

Cập nhật: 28-06-2012     

         Đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế nào thì thành công hay

thất bại không thể không kể tới sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên của doanh

nghiệp hay tổ chức đó. Một đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết,

trung thực, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau, không ngừng phấn đấu, vươn lên luôn là mục

tiêu mà các nhà quản lý hướng tới.

         Ngày 15/12/2011, Công ty Cổ phần Quản lý Tri thức Quốc tế G-BI với chức năng:

“Tư vấn – xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp - đào tạo – chuyển giao quản lý” đã kí

hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty TNHH Tùng Đức –TĐL nhằm hoàn thiện mục tiêu:

Xây dựng thương hiệu mạnh.

Đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa rủi ro cho con người và tòa nhà, không để xảy ra các sự cố lớn...

Tạo ra môi trường làm việc thân thiện, mọi người đều hài lòng về ứng xử và chất lượng dịch vụ;

Hệ thống quản lý: Chuyên nghiệp, rõ ràng, đầy đủ và gọn nhẹ;

Kỹ năng quản lý, giao tiếp, ứng xử, thương lượng đàm phán của tất cả đội ngũ nhân sự  đều đạt chuẩn mực chuyên

nghiệp có được hiệu quả tốt nhất, kịp thời, phù hợp và thỏa mãn được các dạng khách hàng và nội bộ, các nhà thầu;

Tất cả đội ngũ nhân sự của công ty đều đạt chuẩn mực chuyên nghiệp trong việc lập kế hoạch, tự đánh giá kết quả

thực hiện, phê duyệt kết quả thực hiện, khen thưởng, kỷ luật vi phạm...

v.v...

 

          Công ty TNHH Tùng Đức là Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng hàng đầu Việt Nam. Nổi trội là

Toà nhà TĐL toạ lạc tại 22 phố Láng Hạ Đây là khu phố được nhìn nhận là một trong những phố trung tâm phát triển

thương mại lớn nhất tại Hà nội. Nơi đây đã quần tụ nhiều ngân hàng, các tập đoàn kinh tế hùng mạnh và các công ty

trong và ngoài nước.

          Toà nhà cao 8 tầng, với tổng diện tích cho thuê khoảng gần 6000 m2, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đa

dạng về thuê văn phòng, cửa hàng. Được đầu tư xây dựng và lắp đặt các thiết bị hiện đại tiên tiến có thương hiệu, đạt

tiêu chuẩn đảm bảo tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.
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