Pakket Loopbaantraject “Routeplanner”: doorlooptijd 6 maanden
€ 2497
9 coaching gesprekken van 1,5 uur, 9 topics:

1. Oriëntatie op levensfase en loopbaan
2. Energie & Mindset
3. Drijfveren & Motivatie
4. Competenties
5. Beroepenoriëntatie
6. Branding & Profilering I
7. Branding & Profilering II
8. Netwerken
9. Vacaturesearch & Jobhunting

Per topic bijbehorende opdrachten (varieert van 1-3 opdrachten per sessie).
Coaching gesprekken op locatie Coaching Concept, bedrijf of via Skype/Zoom.
Mogelijkheid wekelijkse update per mail/WhatsApp voor vragen en voortgang.
Vermelde prijs is exclusief BTW. De algemene voorwaarden van CC-MC zijn van toepassing.
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Toelichting op de topics:
Oriëntatie op levensfase en loopbaan: gesprek over belangrijke aspecten en
meespelende factoren die een rol spelen in jouw leven en bij het vinden van
jouw ideale baan zoals: gezin, leeftijd, opleiding, ervaring, (familie)omstandigheden.
Energie & Mindset: gaat over je energieniveau en over je gedachtenpatronen
ten aanzien van werk en werk zoeken. Wat zijn je overtuigingen hier over en
kloppen die of werken ze tegen je? Je gedachtenpatronen beïnvloeden je
energieniveau.
Drijfveren & Motivatie: gesprek over die aspecten die jij belangrijk vindt en jou
in beweging brengen. We kijken bijvoorbeeld naar je waarden, als mens en als
werknemer, als collega. Dit is mede bepalend of je blij wordt van het werk wat
je doet en van de organisatie/branche waarin je werkt.
Competenties: wat kan jij allemaal, waar ben je goed in en wat vindt jij leuk om
te doen? En wat is het allerleukste? En wat lijkt je leuk. En wat juist helemaal
niet. We gaan het helemaal uitpluizen!
Beroepenoriëntatie: na een aantal weken zelfonderzoek is het tijd om eens te
kijken wat allemaal bij jou past.
Branding & Profilering I: branding betekent: ergens een ‘merk’ van maken. Je
bent je eigen ‘merk’ en als zodanig laat je jezelf zien op de arbeidsmarkt. Dat
doen we in 2 stappen.
Stap 1, CV met persoonlijk profiel. Stap 2, sollicitatievaardigheden.
Branding & Profilering II: Een profiel op LinkedIn is onmisbaar. Werkgevers
zoeken ook daar naar geschikt personeel. Heb je een profiel? Nee? Dan gaan
we dat in orde maken. Ja! hoe kan je het verbeteren?
Netwerken: ik help je een netwerk op te bouwen. Bijvoorbeeld in Linkedin of
daarbuiten. Daarin leer ik je het hoe, wat, wanneer en waar. Ook leer ik je hoe
je gemotiveerd blijft om toch te blijven netwerken, ook in drukke tijden.
Vacaturesearch/jobhunting: gedurende de laatste maand van je
loopbaantraject zoek ik samen met jou actief mee naar passende vacatures.
Ik maak hiervoor o.a. gebruik van mijn werkgeversnetwerk.
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Dit loopbaantraject gaat jou de volgende resultaten opleveren:
➢ Door mijn unieke loopbaanformat ga je weer snel een
positief perspectief ervaren op gebied van werk en
carrière.
➢ Je voelt je weer enthousiast en gemotiveerd in je zoektocht naar jouw
ideale loopbaan omdat dit aanbod aansluit bij jou persoonlijke wensen.
➢ Het wordt helemaal duidelijk voor je wat je drijfveren, competenties en
talenten zijn en hoe jij die, in welke beroepen/branche jij die zou
kunnen inzetten.
➢ Door deze effectieve aanpak heb je jouw toekomstige loopbaan sneller
en helder in beeld, en twijfel je niet meer aan jezelf door beperkende
overtuigingen of aan je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
➢ Je kan nu bewust een nieuwe stap maken qua loopbaan.
➢ Dus weet je precies welke vacatures en bedrijven bij jou passen.
➢ Jouw kennis en vaardigheden op gebied van solliciteren zijn helemaal
up-to-date.
➢ Daarom kan je jezelf krachtig te profileren en presenteren bij
werkgevers.
➢ Doordat je weet wat je waard bent en dit kunt communiceren, is je
kans op een duurzame plaatsing vele malen groter.
➢ Je bent weer snel aan het werk in een baan waar je blij van wordt
omdat je precies weet wat je zoekt/wilt.
➢ Je hebt gedurende een aantal maanden intensief geïnvesteerd in jezelf
en hebt je bestemming bereikt.
Alle voordelen van de loopbaantrajecten van Coaching Concept op een rij:
➢ De gesprekken vinden plaats op locatie van Coaching Concept, jouw
bedrijf of via Skype/Zoom indien gewenst.
➢ Afhankelijk van de reisafstand, onderwerp of tijdstip kunnen we
afspreken op onze vaste locatie of via Skype/Zoom.
➢ Het traject op basis van mijn unieke format, zal helemaal worden
afgestemd op wat jij nodig hebt. Maatwerk dus!
➢ Maatwerk door middel van leuke en effectieve opdrachten die je van
tevoren online worden aangeboden.
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➢ De topics sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor er een duidelijke
structuur aanwezig is waarin gewerkt kan worden.
➢ Dit traject heeft dus een duidelijke kop en staart.
➢ Vanuit deze structuur is het veel gemakkelijker doelen te stellen en te
behalen. Hierdoor is je arbeidsmarktperspectief veel eerder duidelijk.
➢ Naast de gesprekken wekelijks de mogelijkheid van een update via mail
of WhatsApp met je coach.
➢ Mogelijkheid voor “Emergency Call” met je coach, wat fijn is als je ‘heteven-niet-meer-weet’☺
➢ Je kunt gebruik maken van mijn zakelijk netwerk van werkgevers en
bedrijven op LinkedIn, waar ik je kan voorstellen.
➢ Werken met mij betekent, dat je op heel persoonlijke wijze begeleid en
ondersteund wordt door een gediplomeerd en ervaren loopbaancoach
en re-integratieprofessional met jarenlange ervaring op gebied van
arbeidsmarkttoeleiding, talentontwikkeling en empowerment.
➢ Up-to-date kennis van de (regionale) arbeidsmarkt, beroeps- en
scholingsmogelijkheden én ontwikkelingsmogelijkheden richting
zelfstandig ondernemerschap.
➢ Ik ben tevens opgeleid en werkzaam als (arbeids)mediator en
communicatietrainer en ben hierdoor regelmatig op de werkvloer bij
bedrijven. Daardoor ben ik goed op de hoogte van bedrijfsculturen en
de vraag van werkgevers naar personeel.
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