Persoonlijke ontwikkeling voor professionals
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die hun
persoonlijke ontwikkeling in de pas willen laten lopen met
hun professionele ontwikkeling. Als professional ben je
veel met de inhoud van je vak bezig. Nu je meer
ervaring krijgt, worden er meer eisen aan jou gesteld met
betrekking tot leiding geven, adviseren en effectief
communiceren. Voor deze vaardigheden is het
belangrijk om je eigen stijl te ontwikkelen, gebaseerd op
jouw specifieke kwaliteiten, persoonlijke gedragsstijl en
motivatie in je werk.
Door de specifieke aanpak van MaakBaan, zal
gedurende het opleidingstraject ook jouw overtuiging
verstevigd worden zodat je de verworven inzichten ook
daadwerkelijk durft toe te passen in je dagelijks werk.
Tijdens de
opleiding wordt
gewerkt met
de DISC
gedragsanalyse, werkmotivatiescan
en
competentie
test.
Met de DISC analyse krijg je inzicht in waar op dit
moment spanningsvelden liggen in het werk en waarom
dit ontstaan is. Ook geeft het inzicht in verhoudingen
tussen collega’s en geeft het handvaten voor een
effectieve benadering van klanten.
De opleiding bestaat uit de genoemde analyses en 5
bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen zowel
individueel (1 uur) als in kleine groepen (4 uur)
georganiseerd worden, dit is afhankelijk van de
aanmeldingen.
Prijs per persoon (Ex. BTW)

€ 975,-

MaakBaan... voor jouw carrière
MaakBaan denkt met jou mee over je
carrière. Diane Koster heeft zelf 10
jaar als professsional ICT-er gewerkt bij
diverse klanten. Daarna heeft zij 9
jaar als manager van ICT-ers de juiste
man op de juiste plek ingezet. En de
professionals geholpen om samen te
bepalen wat deze juiste plek zou
kunnen zijn. In 2004 is zij met
MaakBaan begonnen en heeft zijn
vanuit haar eigen bedrijf invulling
gegeven aan haar passie:
Professionals en managers in de
zakelijke dienstverlening helpen met
het vinden van hun passie. En daar
werk van maken.
Cliënten over MaakBaan
“Door het persoonlijke ontwikkelingstraject bij MaakBaan, kan ik mijn
verkoop-gesprekken beter
voorbereiden. Ik snap mijzelf beter en
weet nu ook hoe mijn klanten het
beste aangesproken kunnen
worden.” (Consultant)
“De gedragsanalyse en de
werkmotivatiescan maakte voor mij
inzichtelijk welke werkzaamheden het
beste bij mij passen en welke ik beter
door mijn compagnon kan laten
doen. We voelen ons er allebei beter
bij” (ICT adviseur)
“In het traject bij MaakBaan, leerde ik
op een andere manier kijken naar
mijn ervaring. Ik had al veel van de
kwaliteiten die nodig zijn om
projectleider te kunnen worden laten
zien. Toen ik dit doorhad, was het
vanzelfsprekend dat ik in het
volgende project leidinggevende
taken kreeg. Ik ben nu meer
zelfverzekerd in die rol.” (Technische
projectleider bij een IT dienstverlener)

Diane Koster, www.MaakBaan.nl,
Diane@MaakBaan.nl
033-2103321

