Uw medewerker klaar voor de
toekomst

met een Loopbaanscan
Wanneer de werk en/of privé omgeving verandert kunnen
loopbaanvragen ontstaan bij uw medewerkers. Passen zij nog wel
in hun baan? Zijn zij over een paar jaar nog vitaal genoeg om het
werk te kunnen doen? Doen ze er goed aan om een opleiding te
volgen en zo ja, welke? Hoe kunnen zij in de komende periode
hun talenten blijven inzetten?
Herkent u deze vragen binnen uw organisatie? Dan kan een
Loopbaanscan van Loopbaancollectief Oost uitkomst bieden.

Wat is het?
De Loopbaanscan helpt uw medewerkers met het vinden van
antwoorden op hun actuele loopbaanvragen en bij het werken
aan hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst. We verschaffen
inzicht in persoonlijke eigenschappen en adviseren ten aanzien
van de persoonlijke loopbaanvragen.
De Loopbaanscan is een compact en doeltreffend traject; een
telefonisch intakegesprek gevolgd door een uitgelezen combinatie
van oefeningen en tests.

In drie verdiepende gesprekken met één van de coaches van
LoopbaanCollectief Oost krijgt de medewerker advies, tips en
handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. In korte tijd wordt
uw medewerker in staat gesteld om met vertrouwen de regie
over zijn of haar loopbaan te kunnen nemen.

De loopbaanscan helpt medewerkers bij:
✓
✓
✓
✓

Loopbaanvragen
Vragen over duurzame inzetbaarheid en (loopbaan)fitheid
Persoonlijke ontwikkeling en functioneren
Vragen op het gebied van balans tussen werk en privé

Uw investering
Ook als een medewerker geen behoefte heeft aan een volledig
loopbaantraject, maar wel graag in gesprek wil over zijn of haar
loopbaan, dan biedt de Loopbaanscan uitkomst. De loopbaanscan
past uitstekend binnen veel CAO-afspraken voor medewerkers
om periodiek een “loopbaan-apk” te doen.
De kosten van de scan bedragen € 595,- exclusief btw.

Meer informatie
Meer informatie over de Loopbaanscan vindt u op onze website.
Uiteraard informeren wij u ook graag persoonlijk over de
mogelijke toepassingen en de inzet van de Loopbaanscan.
Wij spreken u graag!
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