Dương Thúy Quỳnh
CERTIFIED TRAINING COACH

Chị Dương Thúy Quỳnh có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, trải dài
trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty cung cấp các dịch vụ truyền thông, các
ngân hàng thương mại, và hiện tại, chị Quỳnh đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Truyền
thông tại Navigos Group Việt Nam, tập đoàn sở hữu VietnamWorks và Navigos Search,
chuyên cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam.
Trong quá trình làm việc, chị Quỳnh có cả cơ hội làm việc độc lập lẫn quản lý đội nhóm,
đồng thời trải qua nhiều môi trường làm việc nội địa cũng như đa quốc gia, tiếp xúc với
nhiều tuýp nhân sự tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình
Dương, cũng như đã trực tiếp có các trải nghiệm cá nhân về quản lý sự thay đổi liên
quan đến cơ cấu tổ chức và lãnh đạo, chị nhận thấy rằng, việc thấu hiểu bản thân để từ
đó chấp nhận, thay đổi, và tiếp tục học hỏi để trưởng thành nhằm đáp ứng với những
yêu cầu và hoàn cảnh mới, là những yếu tố sống còn để không chỉ tồn tại, mà vươn lên
đạt đến thành công, trong sự nghiệp và cuộc sống.
Ðến với Coach xuất phát từ câu hỏi điều gì sẽ khiến mình tiếp tục sống có ý nghĩa và
duy trì được trạng thái tích cực để vững vàng đón nhận những điều luôn thay đổi trong
cuộc sống, chị Quỳnh nhận ra rằng, Coaching thực sự là một công cụ tốt nhất và phù
hợp nhất với chị để giúp chị tìm thấy được câu trả lời cho chính bản thân mình. Từ đó,
chị cam kết phát triển sự nghiệp theo nghề Coach và qua đó, chị tin rằng chị sẽ hỗ trợ
được khách hàng trong hành trình nhìn sâu vào bản thân và gợi mở những điều tốt đẹp
nhất ở khách hàng, ở bên cạnh họ những lúc họ cần lắng nghe, giúp khách hàng cam
kết và hành động để tự họ sáng tạo ra những điều khách hàng mong muốn đạt được
bằng chính trí tuệ, tâm hồn và sự kiên định theo đuổi mục tiêu của mình.
Chị Quỳnh tốt nghiệp khoa Luật Quốc tế trường Ðại học Luật Hà Nội và khoa Ngôn ngữ
Pháp - Ðại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Chị Quỳnh đã tốt nghiệp khóa đào tạo được
cấp chứng chỉ của Liên đoàn Coach thế giới (ICF) về hành nghề Coach chuyên nghiệp.
Hiện tại, chị Quỳnh đang sống và làm việc tại Hà Nội, cùng với chồng và hai con trai.

