Your next step
Zet de volgende stap
in jouw loopbaan!

R e n d e m e n t u i t Ta l e n t !
Soms moet je je als werknemer – om wat voor reden dan
ook – oriënteren op nieuwe mogelijkheden in je werk.
Hier kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen:
economische omstandigheden of een reorganisatie, maar
ook een arbeidsconflict of het ontbreken van verdere
ontwikkelingsmogelijkheden in je huidige baan.

Het Talent & Career Center begeleidt jou als hoger opgeleide werknemer naar een nieuwe baan. Het afscheid
van de oude baan, je collega’s en je werkgever kan veel
aangenamer

worden,

wanneer

je

samen

met

onze

arbeidsmarktspecialisten nieuwe kansen voor jezelf creëert.

Bij het Talent & Career Center gaan we uit van jouw
talenten en kwaliteiten. Samen stellen we een persoonlijk
maatwerktraject op en werken we toe naar werk dat past bij
wie jij bent. Ongeacht of het nu gaat om een dienstverband
of zelfstandig ondernemerschap. Je rendement komt uit jouw
eigen talent!

programma
Na een uitgebreid intakegesprek kijken we samen

Arbeidsmarktonderzoek – Oriënteren op nieuw

wat er voor jouw traject nodig is. Op basis daar-

werk en onderzoeken van de arbeidsmarkt. Doel:

van stellen we een programma op dat helder in de

een relevant zoekprofiel. Dit is de voorbereiding op

tijd is uitgezet en helemaal is afgestemd op jouw

een marktgericht cv.

situatie. De onderdelen van het programma zijn:

Cv – Opstellen van een ‘onweerstaanbaar’ marktgericht (netwerk-)cv.

Individuele intake – Formuleren van persoonlijke

Marktbewerking – Solliciteren en arbeidsmarkt-

wensen, afstemmen van wederzijdse verwachtin-

bewerking 2.0, waarbij je de mogelijkheden van

gen.

sociale media leert benutten én waarbij je

Bezinnen – Stilstaan bij het afscheid van je oude

gebruikmaakt van het uitgebreide relatienetwerk

baan, collega’s, leidinggevende.

van het T&CC.

Analyse – Een analyse van onder andere je talent,

Gesprekken

kwaliteiten, drijfveren, waarden, ontwikkelingspo-

netwerk- en sollicitatiegesprekken (eventueel met

tentieel, vaardigheden, overtuigingen enzovoort.

videofeedback).

Test – Het is mogelijk om een psychologisch

Ervaring – Optioneel: een werkervaringsplaats.

onderzoek te laten doen, maar dit doen we alleen

Zo doe je praktische ervaring op in een nieuwe

als het toegevoegde waarde heeft voor je doel.

branche, waardoor je je kansen op succes bij solli-

Loopbaanplan – De uitkomsten van de analyses

citaties vergroot.

worden verder uitgewerkt, verfijnd, gespecificeerd

Onderhandelen – Voor- en nabespreken van

en onderbouwd. Hierna stel je in overleg met je

salarisonderhandelingen.

loopbaancoach een arbeidsmarktrelevant loop-

Coaching – Optioneel: coaching on the job tijdens

baanplan op.

de eerste maanden in je nieuwe werkomgeving.

–

Voor-

en

nabespreken

van

R e s u l ta at
Wat ons betreft: een nieuwe baan waarin je geïnspireerd en met hernieuwd plezier kunt werken
vanuit je talent!

De kosten zijn afhankelijk van de afspraken met
je (ex-)werkgever, de lengte en de inhoud van je
programma.

Meer informatie
Ben jij klaar voor de volgende stap? Neem dan
contact met ons op en maak vrijblijvend kennis
met ons!

Talent & Career Center
050 – 31 11 589
info@talentcareercenter.nl
www.talentcareercenter.nl

