
Free online course  
 

 

HOW TO SUCCEED IN THE GLOBAL WORKPLACE 
 
 

Perfect choice for 
 Students  Those returning to work  
Graduates  Those wanting to upgrade their skills 

 

Start date 26 September 2016 

 

Register  
NOW at  https://www.britishcouncil.vn/su-kien/khoa-hoc-
how-succeed-global-workplace 

 

 

After the course 

 

Share with us how the course has impacted on 

you! 

TWO most interesting comments will be granted the 

fee to receive the certificate.  

 

Please submit your comments at https://goo.gl/3K0xta 

by 25 November 2016 

Contact: thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn  

 

 

www.britishcouncil.vn  

The course 

 jointly developed by the 

British Council and the 

University of Sheffield, 

 focused on working across 

cultures, adapting to new 

environments, effective 

team-building, creating 

rapport with colleagues 

and clients from different 

backgrounds 

 studied for 3 hours/week 

of online learning, over 4 

weeks 

 aimed at English speakers 

worldwide at around 

intermediate level 

(approximately B1 on the 

CEFR) or above 

https://www.britishcouncil.vn/su-kien/khoa-hoc-how-succeed-global-workplace
https://www.britishcouncil.vn/su-kien/khoa-hoc-how-succeed-global-workplace
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mailto:thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn
http://www.britishcouncil.vn/


Khóa học trực tuyến Miễn phí  
 

 

HOW TO SUCCEED IN THE GLOBAL WORKPLACE 

(Kỹ năng thành công trong môi trường làm việc toàn cầu) 

 
 

Là lựa chọn hoàn 
hảo cho  

Sinh viên  Người đi làm trở lại  
Sinh viên mới tốt nghiệp  Người muốn nâng cao kỹ năng 

 

Ngày bắt đầu 26/09/2016  

 

Đăng ký  
NGAY tại  https://www.britishcouncil.vn/su-kien/khoa-hoc-
how-succeed-global-workplace 

 

 

 

 

 

www.britishcouncil.vn  

Sau khi hoàn tất khóa học 

 

Hãy chia sẻ với chúng tôi những ảnh hưởng mà 

khóa học đã đem lại cho bạn! 

HAI bài viết cảm nhận HAY NHẤT sẽ được tài trợ phí 

chứng chỉ khóa học. 

 

Vui lòng gởi bài viết tại https://goo.gl/3K0xta đến hết 

ngày 25/11/2016.  

Liên hệ: thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn  

Khóa học 

 được xây dựng bởi Hội 

đồng Anh và Đại học 

Sheffield 

 tập trung vào kỹ năng làm 

việc trong môi trường đa 

văn hóa, xây dựng đội 

nhóm hiệu quả, xây dựng 

mối quan hệ với đồng 

nghiệp và khách hàng từ 

các nền văn hóa khác 

nhau 

 học 3 giờ trực tuyến mỗi 

tuần, trong 4 tuần 

 dành cho các bạn có trình 

độ tiếng Anh từ Trung cấp 

(hoặc B1 theo Khung 

tham chiếu Châu Âu về 

ngôn ngữ (CEFR)) trở lên  
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