
Loopbaantraining	  voor	  professionals	  	  
De	  beste	  vervolgstap	  in	  je	  loopbaan	  bepalen	  &	  behalen	  
	  
Voor	  wie?	  	  
Voor	  professionals	  (werkend	  of	  momenteel	  zonder	  baan),	  die	  op	  een	  effectieve	  en	  prettige	  	  
manier	  een	  (andere)	  baan	  willen	  vinden	  /	  loopbaankeuzes	  willen	  maken.	  	  
	  
Door	  wie?	  
Sandra	  Meijer	  is	  arbeid-‐	  en	  organisatie	  psychologe	  en	  een	  veelzijdige,	  ervaren	  
loopbaanadviseur	  en	  	  coach.	  Daarnaast	  kan	  zij	  putten	  uit	  meer	  dan	  15	  jaar	  
ervaring	  in	  human	  resources,	  opgedaan	  bij	  profit	  en	  non-‐profitorganisaties.	  	  
	  
Waarom	  gezamenlijk?	  
Je	  werkt	  in	  een	  (kleine)	  groep	  met	  professionals	  met	  een	  soortgelijke	  vraag.	  De	  
deelnemers	  scherpen	  elkaar	  aan	  en	  delen	  ervaringen,	  feedback	  en	  netwerk,	  
waardoor	  iedereen	  meer	  rendement	  uit	  de	  training	  haalt.	  	  
	  
Hoe?	  	  
Het	  programma	  is	  opgebouwd	  uit	  6	  wekelijkse	  bijeenkomsten	  van	  circa	  2,5	  uur.	  	  
De	  deelnemersgroep	  bestaat	  uit	  minimaal	  4,	  maximaal	  6	  deelnemers.	  	  
In	  deze	  training	  onderzoek	  je	  aan	  de	  hand	  van	  aansprekende	  opdrachten:	  	  

-‐ Wat	  kan	  ik	  leren	  van	  mijn	  loopbaan	  tot	  nu	  toe?	  
-‐ Wat	  zijn	  mijn	  kernkwaliteiten	  en	  welke	  toegevoegde	  waarde	  heb	  ik	  in	  mijn	  werk?	  	  
-‐ Aan	  welke	  wensen	  en	  eisen	  moet	  een	  baan	  voor	  mij	  voldoen?	  	  
-‐ Hoe	  kan	  ik	  mezelf	  effectief	  profileren?	  
-‐ Welke	  toekomstscenario’s	  zijn	  het	  meest	  kansrijk?	  
-‐ Wat	  kan	  ik	  (meer)	  met	  LinkedIn	  en	  andere	  social	  media?	  
-‐ Hoe	  kan	  ik	  het	  beste	  solliciteren	  en	  netwerken?	  

Tussen	  de	  bijeenkomsten	  krijg	  je	  inspirerende	  opdrachten	  mee	  naar	  huis.	  	  
	  

Wanneer	  en	  waar?	  	  
Start:	   op	  verschillende	  dagen	  /	  tijden	  	  
Locatie:	  Laan	  van	  Kronenburg	  14	  te	  Amstelveen	  (gratis	  parkeren	  /	  OV	  metrohalte	  Uilenstede).	  
N.B.	  Deze	  training	  kan	  ook	  in	  company	  of	  op	  een	  andere	  locatie	  worden	  verzorgd.	  	  
	  
Resultaat?	  
Na	  afloop	  weet	  je	  hoe	  je	  je	  loopbaan	  wilt	  vervolgen.	  Je	  bent	  toegerust	  om	  te	  solliciteren	  en	  te	  
netwerken	  en	  je	  doel	  te	  bereiken.	  En:	  je	  hebt	  een	  extra	  netwerk	  om	  je	  hierbij	  te	  ondersteunen.	  	  
	  
Kosten?	  
Investering:	  bij	  vergoeding	  via	  een	  bedrijf:	  €	  750,-‐	  excl.	  BTW.	  Voor	  particulieren	  €	  750,-‐	  incl.	  BTW.	  	  
	  
Interesse?	  
	  
Bel	  of	  mail	  voor	  meer	  informatie	  of	  een	  aanmeldformulier!	  
	  
	  

	   T:	  06	  511	  81	  745	  	  E:	  vraaghet@sandrameijer.nl	  	  www.sandrameijer.nl	  
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