Lef in je Loopbaan!
 6 DD (3 mnd)

 € 1500,=

 8 – 14 deelnemers

 Realiseer je dromen en ambities
 Ga vanuit de dagelijkse praktijk aan de slag met jouw mogelijkheden
 Zet de juiste stappen in je werk
Doel van deze training is om duurzame inzetbaarheid te vergroten en te zorgen voor de juiste
persoon op de juiste plek. Door proactief je loopbaan in eigen hand te nemen, voorkom je uitval of
een mismatch in persoon en functie. Maar bovenal zorg je ervoor dat je plezier blijft houden in je
werk en dat je werk je ook energie geeft.
Resultaten
√
Je hebt je talenten en drijfveren inzichtelijk
√
Je hebt tools ontvangen om om te gaan met je (fysieke) belemmeringen en/of beperkingen
√
Je weet hoe je zelf regie kan nemen over je werk en kan dit omzetten in concrete acties
√
Je hebt een eerste stap gezet naar een nieuwe werksituatie in je huidige baan of elders
Doelgroep
Medewerkers die vrijwillig of gedwongen op een kruispunt in hun loopbaan staan.
Aanpak
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek. In dit gesprek
bespreken we jouw persoonlijke situatie, de doelstellingen en kijken we welke modules je zult gaan
volgen. De modules bestaan uit een trainingsgedeelte en diverse praktijkopdrachten.
Module 1 (2 DD)
: Focus op jezelf - Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
Module 2 (2 DD)
: Focus op je mogelijkheden – Keuzes, mogelijkheden en belemmeringen
Module 3 (2 DD)
: Focus op je stappen – Profileren, netwerken en je nieuwe werksituatie
Na afronding van de training krijg je een persoonlijk advies waar je verder mee aan de slag kunt.
Praktische zaken
Investering: € 1500,= excl. btw. Modules zijn ook los te volgen o.b.v. intakegesprek, per module
€ 500 excl. btw. Voor data, locaties en aanmelden zie www.puntvaninspiratie.nl
Trainers

Monique Pullen

Harriët de Waard

Loopbaanadviseur
06 – 10 27 09 33

Coach / trainer / adviseur
06 – 21 71 09 71

Wil je een persoonlijk advies of deze training geschikt is voor jou? Neem even contact op met ons.

