Mentorprofiel

Onderstaande profiel van de beschikbare mentor, zodat een mentee iemand kan vinden
die aansluit bij de ontwikkelbehoefte. Na invullen s.v.p. downloaden in eigen profiel op
de Noloc-site.

Beschikbaarheid voor mentoring graag aan-/afmelden bij het secretariaat.
1.

Naam & contactgegevens
-

CV-bijvoegen

Naam:

Sabine Alders-du Bosc

E-mail:

salders@act2b.nl

Telefoon: 078-6747181 GSM:0653 925862
Bedrijfsnaam: ACT2B…
Website e/o social media: ww.act2b.nl
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/pub/sabinealders/7/24/2b3

2.

Motivatie

3.

Expertise / Specifieke thema’s

Ik stel mij als mentor beschikbaar
omdat….
(motivatie voor mentorschap)



Wat kun je van mij als mentor
verwachten:
Strategisch/vakinhoudelijk



Mijn manier van werken



Eventuele specialisaties als
loopbaanprofessional

In de loop van mijn loopbaan heeft het vak van
loopbaanadviseur zich tot een echt beroep
ontwikkeld. Ik heb vooral zelf mijn weg moeten
vinden en zou erg blij zijn geweest met
support/mentoring voor verdere ontwikkeling. Nu
ben ik in de gelegenheid om anderen daarin op
weg te helpen en ik vind het enorm inspirerend
om kennis en inzichten te delen met vakgenoten.
Zowel in de totale breedte van het vak als op
specifieke thema’s.
Je kunt van mij een pragmatische aanpak
verwachten, met een brede scope en een
intensieve diepgang, ofwel; vanuit mijn brede
interesse en scholing en ervaring op
uiteenlopende terreinen op gebied van loopbaan,
coaching & counseling leg ik snel verbanden
tussen oorzaak & gevolg en acties richting
verandering. Ik stuur graag op zelfregie, maar
verstrek waar nodig/mogelijk extra tips & tools
aan de mentee.
Als mentor wil ik mentees graag inhoudelijk
ondersteunen en ook m.b.t. organisatorische en
strategische processen. Dit vanuit mijn ervaring
zowel in intensieve begeleiding (loopbaan & reintegratie, coaching & counseling) en
Leiderschapstrajecten, als ook in (grootschalige)
outplacement- en WnW-projecten.
Specialisaties liggen o.m. op gebied van extra
intelligentie, psycho/sociale problematiek,
inspiratie & creatief denken,
managementcoaching en persoonlijke
(levensloop) ontwikkeltrajecten.

5.

Bijzonderheden





Specifiek aanbod
Voorkeur voor mentee uit
regio
Voorkeur voor communicatie
persoonlijk, skype, mail e.d.

Specifiek aanbod = delen van kennis en inzichten

Geen voorkeur regio v.w.b. mentee
Communicatie mag in alle vormen

