NIE
UW
IEDEREEN FLUITEND
NAAR HET WERK
Wil jij ook meer geluk en werkplezier?
Training, Keuzecoaching, Groepsoutplacement
Samen een nieuwe keuze maken waarop je kunt vertrouwen.

PROGRAMMA 1

PROGRAMMA 2

PROGRAMMA 3

EVEN VOORSTELLEN
IN VIJF STAPPEN FLUITEND NAAR JE WERK
FLUITEND
AAN
IN VIJF
STAPPEN
HET WERK
FLUITEND

NAAR JE WERK

1/2 dag, workshop
Dit is een workshop om
inzicht te krijgen hoe jij
je functie positief kunt
veranderen.

FLUITEND NAAR
JE WERK

FLUITEND NAAR
ANDER WERK

3 maanden, training
Wij hebben een programma
van vijf bijeenkomsten om
een nieuwe bewuste keuze
te maken in jouw loopbaan.

6 maanden, training
Een outplacementprogramma
als je vrijwillig of
gedwongen bij je huidige
werkgever vertrekt.

• Bevlogenheids• Loopbaanoriëntatie- 		
programmaINVIJFSTAPPENFLUITENDNAARJEWERK.NL
programma
•	Verander zelf de baan die
•	Kies voor meer geluk en
je hebt in de baan die je
werkplezier
wilt
•	Leer hoe je een bewuste
•	Kies voor meer geluk en
keuze maakt waarop je
werkplezier
kunt vertrouwen
•	Leer hoe je daar kunt
komen waar jij wilt zijn

INVESTERING: € 150,- p.p.

INVESTERING: € 1.250,-p.p.

• Outplacementprogramma
•	Kies voor geluk en werkplezier
•	Leer hoe je een bewuste
keuze maakt waarop je
kunt vertrouwen
•	Leer hoe je als een sterk
merk naar de arbeidsmarkt treedt
•	Leer hoe jij je kansen op
de arbeidsmarkt vergroot
INCOMPANY:
PRIJS OP AANVRAAG

Na deze programma’s:
•	Heb jij een compleet beeld van jezelf
•	Weet je wat voor jou belangrijk is in je loopbaan
•	Kun je met overtuiging richting geven aan je loopbaan
• 	Weet jij dit te formuleren in een profiel
• 	Weet jij welke technieken je kunt gebruiken om daar te komen
waar jij wilt zijn
Kortom, je hebt alles in huis om fluitend naar je werk te gaan.

Meer info: Peggy Derrez 06 - 34 14 60 61 of Ilse Keuten 06 -17 17 50 13
of kijk op onze website: invijfstappenfluitendnaarjewerk.nl

