Gratis oriëntatie op jouw loopbaan met onafhankelijk deskundige!
Heb je al een tijdje een vraag of loop je rond met gedachtes over je loopbaan? En lijkt het je
prettig om daarover in gesprek te gaan met een onafhankelijke loopbaanambassadeur? Dan
hebben wij een mooi aanbod voor je! Twee gratis oriëntatiegesprekken over jouw loopbaan!
Herken jij dit?

Ik doe al jaren hetzelfde werk en ik wil verandering; waar moet ik beginnen?

Ik wil solliciteren, maar mijn cv is verouderd; hoe ga ik te werk?

Ik wil bij mijn huidige werkgever blijven, maar ik wil wat anders in mijn baan: hoe pak ik
dat aan?

Hoe haal ik voldoening uit mijn loopbaan?

Ik wil voor mezelf beginnen; hoe pak ik het aan?

Digitalisering en robotisering, wat betekent dit voor de toekomst van mijn eigen baan?
Dan is onze loopbaanoriëntatie iets voor jou!
Twee oriëntatiegesprekken
Wij hebben een mooi aanbod voor je: twee oriëntatiegesprekken over jouw loopbaan. Dit
betekent dat je kunt sparren met een onafhankelijk loopbaanambassadeur van een andere
aangesloten organisatie. Hij/zij helpt jou met de verkenning van je loopbaanvragen. Jij bepaalt
zelf wat je wilt bespreken!
Hoe werkt het?

Maximaal 2 gratis oriëntatiegesprekken.

Met een onafhankelijk loopbaanambassadeur van een andere organisatie.

Zonder (of met) medeweten van je leidinggevende.

Voor iedereen die werkzaam is bij een aangesloten organisatie.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat je met de uitkomst van de loopbaanoriëntatie doet,
bepaal je helemaal zelf. Je kunt het voor je zelf houden of je kunt er verder mee aan de
slag gaan op de manier die bij jou past. Jij hebt zelf de regie.
Aanmelden
Het aanmeldformulier vind je op onze website. Het door jou ingevulde formulier wordt verstuurd
naar Regina Sleifer. Zij koppelt jou vervolgens aan een beschikbare loopbaanambassadeur.
Zelf loopbaanambassadeur worden?
Kom jij ons team van gedreven en innovatieve loopbaanambassadeurs versterken? Wij zoeken HR
professionals (die regelmatig mobiliteitsgesprekken voeren) en/of loopbaanadviseurs die willen
helpen om onze dienst Loopbaanoriëntatie verder vorm te geven. Iets voor Jou? Neem dan
contact op met onze projectleider Mobiliteit, Regina Sleifer.
Meer weten?
Meer informatie vind je op www.werkeninfriesland.nl/Loopbaanorientatie/. Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Regina Sleifer. Telefoon: 06 -573 201 75, e-mailadres:
regina.sleifer@werkeninfriesland.nl.

