CLB Kỹ năng mềm - Đại học Thăng Long
BOSS - TLU

GIỚI THIỆU CLB BOSS TLU-2017
Câu lạc bộ BOSS - Business Organization & Social Skills
1. GIỚI THIỆU VỀ CLB
Câu lạc bộ nhận được sự bảo trợ của các thầy cô đến từ Khoa Kinh tế trường ĐH
Thăng Long. Khởi thủy chỉ có 7 thành viên mới mong muốn tạo lập một môi trường để các
bạn trẻ học tập và thực kỹ năng mềm. Nhằm mục đích tạo lập một môi trường rèn luyện kỹ
năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, tiền bạc, cách thức hiện
thực hoá ý tưởng, ….
Hiện tại CLB đang hoạt động với 37 thành viên. CLB thực sự là một ngôi nhà chung,
là nơi để các bạn được giao lưu học hỏi cùng nhau, có thể tìm được những người bạn để cùng
chia sẻ các khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đến với BOSS, điều đầu tiên
bạn cảm nhận được chính là một môi trường thân thiện, sự cởi mở hoà đồng của tất cả các
thành viên, mọi người cùng làm việc, cùng vui chơi để hoàn thiện bản thân và tạo ra những kỷ
niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên.
2. BAN CHỦ NHIỆM HIỆN TẠI


Chủ nhiệm: Ngô Thị Thảo Trinh – SĐT: 0165 8373488


Phó chủ nhiệm: Lê Tuấn Anh – SĐT: 0888719198
Tạ Quang Hiếu – SDT: 01657803131
3. CÁC HỌAT ĐỘNG, SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC
Đào tạo nội bộ: Việc đào tạo chỉ diễn ra trong nội bộ CLB, các bạn sẽ được đào tạo về các kỹ năng
căn bản nhất: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sử dụng word, hay các kỹ năng về làm nhóm hiệu quả,
kỹ năng cơ bản về photoshop…


Tổ chức các sự kiện:







Hội thảo: “GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHÁC GIỚI”, “SPEAK LOUD AND PROUD”, “KỸ
NĂNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM- VƯỢT QUA VÒNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG”, “ĐỌC VỊ
NHÀ TUYỂN DỤNG”, “HÀNH TRÌNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MARKETING ONLINE” , “SẴN
SÀNG ĐỂ THÀNH CÔNG”


Prom: “ETERNAL” – Sinh nhật CLB 6 TUỔI, “NEVES” – Sinh nhật CLB 7 tuổi, “ACCENDO”Sinh nhật CLB 8 tuổi .....
Các chương trình thực tế, xã hội: Thành công trong chương trình game thực tế R!BOSS lần đầu
tiên vào năm 2016 và đã được tiếp tục diễn ra trong năm 2017 , “HALLOWEEN 2011”, Chương
trình thiện nguyện “TRAO YÊU THƯƠNG TẾT THIẾU NHI 2016”, “PHÁT CHÁO TÌNH
NGUYỆN” ,....

E-mail: boss.tlu@gmail.com
FB:https://www.facebook.com/clbbosstlu
Hotline: 0165.837.3488 (Thảo Trinh - K27)
0162.973.8545 (Trâm Anh - K27)

BOSS TLU
Shine together

