OUTPLACEMENT /
LOOPBAANCOACHING
Leuk werk dat bij je past is belangrijk voor veel mensen. Werk
zorgt voor inkomen, een gevoel van eigenwaarde en zingeving
en sociale contacten. Als iemand niet op z’n plek zit of als iemands
plek verdwijnt, is het goed om op zoek te gaan naar een nieuw
toekomstperspectief.
IDEO ADVIES helpt bij het vinden van werk, dat past bij mensen
en hun mogelijkheden. We verzorgen op maat gemaakte trajecten
voor loopbaanbegeleiding enoutplacement. Met onze jarenlange
ervaring zijn we goed in het coachen van mensen die zich willen
oriënteren op ander werk en/of hun huidige baan verliezen.
Met coaching, begeleiding en bemiddeling helpen wij mensen
op weg naar een nieuwe baan.

PROGRAMMA OP MAAT
Op basis van een intakegesprek door een van onze loopbaan
coaches stellen we een programma op maat samen. Ieder
traject wordt op basis van het beschikbare budget en de
beschikbare tijd samengesteld. We brengen persoonlijke
eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en
mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de
arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven
en een LinkedIn profiel.
Bij outplacementtrajecten zorgen we ervoor dat op de juiste
plekken gezocht wordt naar vacatures en dat hierop adequaat
gereageerd kan worden. We richten ons vooral op individuele
coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat
behaald wordt.
We beschikken over een groot netwerk, in zeer uiteenlopende
branches, waarvan we gebruik kunnen maken en waardoor
nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden. Korte
lijnen vinden we erg belangrijk.
De werknemer krijgt een vaste loopbaan coach, die tevens ook
uw aanspreekpunt is.
Wij kijken er naar uit om te werken aan een nieuw toekomstpespectief voor uw werknemer.

De loopbaancoaches IDEO ADVIES
023-737 02 60
info@ideoadvies.nl
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