Our fields of expertise
Our experts share their knowledge in the following areas of
expertise:
Industry & Trade
Chemical & Synthetic Materials, Textile & Leather, Metal
Industries, Building & Construction, Trade
Services
Tourism & Hospitality, Vocational Education & Training,
Business Consultancy
Health & Environment
Health Care, Energy, Water, Waste & Environment/CSR
Food Security
Agriculture & Horticulture, Animal Production, Beekeeping &
Fisheries, Food & Beverages Production

About PUM

Global Propositions

PUM is a non-profit organisation established in 1978
by the Dutch employers’ federation VNO-NCW, with
financial support from the Netherlands Ministry of
Foreign Affairs. Since 1978 we have been assisting
over 40,000 businesses worldwide.

Five Global Propositions programmes support our
practice areas:

We share knowledge for vibrant businesses and
better lives. We foster entrepreneurship, and focus
on long-term development. We organise our job
around a set of cross-cutting priorities advancing the
Sustainable Development Goals, ensuring diversity
and promoting CSR. We focus on supporting SMEs
in the areas of Trade & Industry, Services, Health &
Environment and Food Security.

Food security
Making customers into successful food producers

Partnerships
PUM believes in partnering and a programmatic
approach. We maintain a broad network of partners
worldwide.

Trade Promotion
Supporting customers (SME) in exporting to the EU

Young Professionals
Inviting Young Professionals to work alongside
senior experts
Access to finance
Supporting customers in meeting their financing
needs
Incubators
Helping incubators as customers to make local
companies successful

PUM Netherlands senior experts

Our approach

Our people, our network

Our vision
Vibrant businesses, better lives.

You have been in business for at least two years.
You are making progress but feel that there’s much
more to gain. Unfortunately you either don’t have
the resources to hire a commercial consultant or,
in case you do, there is simply no local consultant
around with specific knowledge and experience.
PUM can assist.

We actively maintain a network of more than 150
representatives in 30 countries around the world,
connecting directly with entrepreneurs, business
support organisations and partners locally.

Our mission
PUM Netherlands senior experts is a volunteer
organisation committed to sustainable development through small and medium sized enterprises
in developing countries and emerging markets. We
offer practical expertise within the most important
sectors of the economy, giving primary attention to
producers and consumers.
Personal attention and reliability are key qualities of
our approach. Always with respect for human rights,
culture and the environment.
We stimulate the well-being and development
of our employees, volunteers and customers. By
doing so, we impact positively on the environment,
society and the economy.

A first advisory mission takes two weeks on average.
During this period a senior expert works with you
and leaves practical recommendations for you to
follow up. The expert supports you remotely with
the implementation of the recommendations, using
e-mail or Skype. In case you stumble upon the next
issue, you may request for the expert to come again.
Or for an expert with different expertise.
Costs
You always pay for board, lodging, interpreter costs
(if necessary) and local transportation costs of the
expert. PUM pays for the airplane ticket of the expert,
insurance, visa costs and other expenses. If you
request a follow-up mission you may be asked to
contribute to a larger share of cost recovery.

Entrepreneurs
eager to make
the next step

+
We work with over 1500 senior experts - all volunteers - who share their knowledge on a one-onone basis. Either through short-term and repetitive
advisory missions at the work floor, seminars,
through online coaching activities or business link
visits to the Netherlands.
Apply for advice
Please visit our website pum.nl to find out more
and apply for assistance. Contact one of our
representatives in your country for guidance on the
application process. You can find their details by
clicking on the world map on the website.
Connect with us

Volunteers with
extensive
experience

+
Sharing
knowledge &
expertise

=
Vibrant businesses, better lives

Các lĩnh vực chuyên môn:
Chuyên gia PUM chia sẽ kiên thức thuộc các lĩnh vực sau:
Công nghiệp & thương mại
Nguyên liệu hóa hợp & tổng hợp, Dệt may & Da, Công
nghiệp luyện kim, Xây dựng & Công trình, Thương mại
Dịch vụ
Du lịch & Khách sạn, Giáo dục & Đào tạo nghề, Tư vấn
kinh doanh
Sức khỏe & Môi trường
Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng, Nước, Rác thải & Môi
trường/CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)
An ninh lương thực
Nông nghiệp & Trồng trọt, Chăn nuôi, Nuôi ong & Ngư
nghiệp, Sản xuất thức ăn & nước uống

Giới thiệu tổ chức PUM
PUM là một tổ chức phi lợi nhuận, được Liên
đoàn Doanh nghiệp Hà Lan VNO-NCW thành
lập vào năm 1978, với sự hỗ trợ tài chính từ
Bộ Ngoại giao Hà Lan. Từ năm 1978 đến nay,
PUM đã hỗ trợ hơn 40,000 công ty trên khắp
thế giới.
Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm để làm doanh
nghiệp mạnh mẽ, sôi nổi hơn và đời sống, xã hội
nhờ đó cũng tôt hơn. Chúng tôi đẩy mạnh sự phát
triển doanh nghiệp và tập trung vào sự phát triển
lâu dài. Chúng tôi tư vấn xoay quanh hàng loạt các
ưu tiên hàng đầu được chọn lựa một cách xuyên
suốt, nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền
vững, đảm bảo tính đa năng và thúc đẩy CSR.
Chúng tôi tập trung hỗ trợ DNNVV trong các lĩnh
vực Thương mại & Công nghiệp, Dịch vụ, Sức
khỏe & môi trường và An ninh lương thực.
Sự hợp tác
PUM tin tưởng vào sự hợp tác và một
phương pháp được lên chương trình rõ ràng.
Chúng tôi duy trì một mạng lưới rộng lớn bao
gồm nhiều đối tác trên khắp thế giới.

Sứ mệnh toàn cầu
Các chương trình liên quan đến năm sứ mệnh
toàn cầu hỗ trợ các lĩnh vực thiết thực:
Xúc tiến thương mại
Hỗ trợ DNNVV xuất khẩu hàng hóa vào châu Âu
An ninh lương thực
Giúp DNNVV trở thành các nhà sản xuất lương
thực thực phẩm thành công
Chuyên gia trẻ
MờI các chuyên gia trẻ đồng hành cùng chuyên
gia cao cấp
Tiếp cận nguồn tài chính
Hỗ trợ DNNVV tiếp cận các nguồn tài chính để
họ có đủ nguồn tài chính cần thiết cho sự phát
triển doanh nghiệp.
Vườn ươm
Hỗ trợ các tài năng trẻ, doanh nhân tiềm năng,
coi họ như những DNNVV, để rồI họ có thể tạo
thêm nhiều doanh nghiệp thành công cho xã
hội.

PUM Chuyên gia cao cấp Hà Lan
Tầm nhìn của chúng tôi
Doanh nghiệp mạnh lên, đời sống xã hội sẽ tốt hơn.
Nhiệm vụ của chúng tôi
PUM Chuyên gia cao cấp Hà Lan là một tổ chức tình
nguyện, tận tụy với sự phát triển bền vững của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở các nước đang phát triển
và các nước thị trường mới nổi. Chúng tôi cung cấp
chuyên môn thực tiên trong các lĩnh vực quan trọng nhất
của ngành kinh tế, đặc biệt chú trọng nhất đến các nhà
sản xuất và người tiêu dùng.
Sự quan tâm cá nhân và độ tin cậy là những điểm chính
trong cách hỗ trợ của chúng tôi. Luôn hướng đến sự tôn
trọng nhân quyền, văn hóa và môi trường.
Chúng tôi thúc đẩy sự thịnh vượng và sự phát triển
của nhân viên, tình nguyện viên và khách hàng. Bằng cách
đó, chúng tôi sẽ tác động tích cực đến môi trường, xã hội
và nền kinh tế.

Phương cách hỗ trợ

Nhân sự và mạng lưới đối tác

Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động ít nhất hai năm.
Doanh nghiệp của bạn đang tiến bộ nhưng bạn nghĩ
bạn có thể đạt được nhiều hơn nữa. Đáng tiếc, bạn
không đủ sức thuê chuyên gia tư vấn hoặc, bạn có
thể thuê, nhưng không tìm được chuyên gia địa
phương với kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh
vực chuyên môn của bạn. Vậy, PUM sẽ hỗ trợ.

Chúng tôi chủ động duy trì mạng lưới gồm hơn 150
đại diện PUM tại hơn 30 nước trên khắp thế giới, kết
nối trực tiếp với các doanh nhân, các tổ chức hỗ trợ
kinh doanh và các đối tác tại địa phương.

Lần tư vấn đầu tiên tại công ty bạn trung bình
khoảng hai tuần. Trong suốt thời gian này, chuyên
gia PUM sẽ làm việc cùng bạn để đưa ra các
khuyến nghị thực tế để bạn áp dụng. Sau đó,
chuyên gia sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn từ xa, qua email
hoặc Skype, để bạn thực hiện các khuyến nghị đó.
Trong trường hợp bạn vẫn còn có vấn đề khác,
bạn có thể yêu cầu chuyên gia qua lại, hoặc yêu
cầu một chuyên gia với lĩnh vực chuyên môn
khác.
Chi phí
Bạn luôn phải chi trả phí ăn ở, thông dịch viên (nếu
cần) và đi lại tại địa phương cho chuyên gia. PUM sẽ
trả tiền vé máy bay, bảo hiểm, visa và chi phí khác cho
chuyên gia. Nếu bạn mời chuyên gia lần thứ hai trở đi,
bạn có thể bị yêu cầu đóng góp một phần vào chi phí.

Chúng tôi hợp tác với hơn 1500 chuyên gia cao cấp
Hà Lan, tất cả là tình nguyện. Họ chia sẻ kiến thức
dưới hình thức trực tiếp và riêng tư thông qua nhiều
đợt tư vấn ngắn hạn tại cơ sở kinh doanh của bạn,
hoặc là seminars, hoặc là thông qua các hoạt động tư
vấn trực tuyến, hoặc là các chuyến tham quan kết nối
kinh doanh tại Hà Lan.
Để được chuyên gia tư vấn
Vui lòng truy cập vào trang web pum.nl để biết
thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ viết đơn xin
chuyên gia. Hãy liên hệ với đại diện PUM tại địa
phương để được hướng dẫn quy trình xin chuyên
gia tư vấn. Để có thông tin liên lạc của họ, hãy
nhấp chuột vào vị trí Việt nam trên bản đồ thế giới
mà bạn nhìn thấy trên trang web PUM

Connect with us

Chia se kien thuc
chuyên môn

=
Doanh nghiệp hùng mạnh, đời
sống xã hội tốt hơn

