Ben jij die professional (HBO+)
tussen de 30 en 50 jaar op

zoek
naar een nieuwe baan, maar…






weet je (nog) niet precies wat je wilt?
vind je het moeilijk te zeggen waar je goed in bent?
is het al een tijd geleden dat je hebt gesolliciteerd?
weet je niet waar je moet beginnen met zoeken?
kun je wel wat steun/motivatie/reflectie gebruiken?

Stoom jezelf klaar voor de arbeidsmarkt anno nu.

Geef jezelf een CarrièreBoost!

Maak nu de MATCH
in 5 stappen naar de baan die bij je past

M eten
A mbiëren
T oetsen
C oncluderen
H erpositioneren

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat weet ik?
Wat wil ik? Wat motiveert me?
Wat zijn mijn opties? Is wat ik wil haalbaar?
Welke plek/rol/functie kies ik? En waarom?
Hoe en waar presenteer ik mijzelf optimaal?

Wil jij jezelf met meer zelfkennis en zelfvertrouwen presenteren op de arbeidsmarkt?
De MATCH-methode biedt je snel en effectief een persoonlijk plan van aanpak om
jezelf succesvol te positioneren en te presenteren vanuit jouw talenten en drijfveren.
Dat vraagt om een helder verhaal over jezelf en effectieve communicatie met de markt:
Wat kan ik aan meerwaarde bieden op welke vraag/vacature?
Daar kun je vast wat steun, reflectie, advies en motivatie bij gebruiken!
Kies voor een CarrièreBoost in de vorm van een:
• individueel traject (intake + 6 coachgesprekken)
•
of 1-daagse training (groepsgrootte max. 8 personen)
•
eventueel aangevuld met een TMA (TalentenMotivatieAnalyse)
Reacties van deelnemers:
“Ik had geen idee wat ik wilde, maar dat werd bij elke stap duidelijker!”
“Dankzij dit programma kan ik eindelijk benoemen waar ik goed in ben.”
“Soms lastig om zoveel over jezelf na te denken, maar het levert wel veel op.”
“Prettig om gestructureerd én systematisch met werk zoeken bezig te zijn.”

Contact
Annett Keizer
info@keizerco.nl
06 1884 00 10

Kijk voor data van workshops,
prijzen & meer info op:

www.KeizerCo.nl
www.CarrièreBoost.nu

