Lo opbaan APK

Je auto naar de APK?
Jouw loopbaan verdient
ook een APK!

Ga jij nog fluitend naar je werk?
En van je werk naar huis?

Time flies
Voor je het weet is er zomaar weer een jaar van
je leven voorbij. Ondertussen staat de wereld om
je heen niet stil: de organisatie waar je werkt en
de maatschappij zijn volop in beweging. Dat roept
vragen op.

• Wat kan ik goed? Kan ik mijn talenten en
kwaliteiten kwijt in mijn werk?
• Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn huidige
baan en hoe haal ik het beste uit mezelf?
• Wat zijn mijn kansen eigenlijk? En zijn er ook
beren op de weg in de nabije toekomst? Hoe ga

Wat is jouw plek nu en in de toekomst? Wat past nú
bij je en wat wil je eigenlijk? Laat de tijd dat niet voor
je bepalen! Check met behulp van de Loopbaan APK
of je carrière zich nog wel op de juiste route bevindt
en of jij klaar bent voor de toekomst – jouw toekomst.

ik daarmee om?
• Hoe blijf ik ‘bij’ met de huidige ontwikkelingen in
de samenleving en in mijn branche?
• Hoe en wanneer kan ik mijn loopbaan een
nieuwe impuls geven?
• Zijn er nog mogelijkheden voor mij binnen mijn

Als professional is het – zeker in deze roerige tijd –

organisatie? Of ga ik buiten mijn organisatie

goed om af en toe je loopbaan kritisch te keuren.

zoeken?

Check jij deze onderdelen weleens?

• Zijn mijn loopbaanprofiel, mijn cv en mijn
LinkedInprofiel klaar voor de toekomst?

Ben jij ook met deze
vragen bezig?

Jouw Loopbaan APK bestaan uit de volgende
onderdelen:
• Je start met een gedrags- en drijfverenanalyse:
je legt je huidige werk langs de meetlat en ziet

Dan is het tijd om je loopbaan te keuren
voor de toekomst. Met de Loopbaan APK

waar je nog kunt groeien.
• Je zoekt samen met je loopbaancoach de rode

van het Talent & Career Center kijk je on-

draad in je loopbaan, je leven en zelfs in de dro

der de motorkap van jezelf en je carrière.

men die je vroeger had over wat je later wilde

Onderzoek of jij je talenten optimaal benut,

worden als je groot was

ontdek waar jouw groeipotentie zit en hou het
stuur van je loopbaan in eigen handen!

• Je brengt je kwaliteiten, vaardigheden en je
(werk)waarden verder in kaart.
• Je zet een 360 gradenfeedback uit, zodat je
ontdekt hoe anderen jou zien.
• Je brengt de voor jou belangrijke (werk)waarden in kaart.
• Je herijkt je loopbaanprofiel met een verhelde
ren de methodiek: de logische niveaus. Deze
methodiek kent zeven logische stappen waar
bij je van binnenuit naar buiten werkt. Je begint
bij jouw persoonlijke ambitie en waarden en
drijfveren en eindigt bij je ideale baan.
• Je sluit je Loopbaan APK af met een toekomst
bestendig profiel en cv: klaar voor de toekomst!

r e s u l ta at

Meer informatie

Je Loopbaan APK rond je af met een door

De Loopbaan APK neemt ongeveer vijf

jou zelf opgesteld loopbaanprofiel, een

gesprekken in beslag gedurende twee

toekomstbestendig cv en LinkedInprofiel.

maanden. De kosten voor de gesprekken

Na de Loopbaan APK beschik je over een

inclusief de gedrags- en drijfverenanalyse,

scherpe focus en nieuwe inspiratie om

een uitgebreide rapportage en nabespreking

nieuwe wegen in te slaan op weg naar

bedragen € 975 excl. btw.

jouw toekomst!

Wil jij sneller? Geen probleem! Bel gerust
voor meer informatie en jouw persoonlijke
mogelijkheden.

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

