Vanaf 1 december
weer gratis
ontwikkeladviezen!
Ben jij tevreden met jouw werk of
wil je het graag anders? Juist in deze
tijd moet je je afvragen: wat zijn de
veranderingen die op mijn werk afkomen en hoe goed ben ik hier op
voorbereid? Misschien overweeg je
een ander carrièrepad en wil je graag
zicht op wat jouw kwaliteiten waard
zijn in een (andere) werkomgeving.
Krijg een antwoord op jouw specifieke loobaanvragen met het gratis ontwikkeladvies!

Er komt opnieuw subsidie beschikbaar voor de gratis ontwikkeladviestrajecten, deze
gaat in december van start! De afgelopen periode waren de budgetten snel op, dus
wees er op tijd bij! Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je aanmelden voor de wachtlijst
via ontwikkeladvies@libereaux.nl.

Hoe ziet een ontwikkeladviestraject eruit?
Het traject start met een arbeidsmarktscan die jou zicht geeft op talenten, loopbaanwaarden en passende sectoren en beroepen. Met
behulp van een eigen e-Portfolio in DITKANIK.NU brengen we vervolgens jouw vaardigheden en kwaliteiten in beeld door deze af te zetten tegen een doelprofiel. Door middel van een 360 graden feedback,
opdrachten en professionele begeleiding (4 uur in totaal), ontvang je
voor jou belangrijke informatie om je verder te ontwikkelen. Wat resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan met concrete acties waarmee jij verder kunt. Deze maak je als afsluiting van het traject.

Wat is het resultaat van een ontwikkeladviestraject?
Na afronding van het traject kun je nog twee jaar gebruik maken van
DITKANIK.NU. Dit is jouw persoonlijke e-Portfolio die je bijvoorbeeld
voor sollicitaties kunt inzetten. Na twee jaar stopt dit automatisch.
Daarnaast heb je een concreet ontwikkelplan met adviezen voor jouw
verdere loopbaanstappen of eventuele scholing. Om je op weg te helpen, krijg je van ons ook tips over hoe je kunt solliciteren met DITKANIK.NU als krachtig onderscheidende cv-tool. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jij nu een beter en waardevoller beeld hebt van
jezelf, jouw ontwikkelmogelijkheden binnen jouw huidige functie en/
of jouw kansen op de arbeidsmarkt!

ontwikkeladvies@libereaux.nl
088 -5053600

