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Werk vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. Of je dat nu fulltime of
parttime doet, werk schenkt een mens veel mogelijkheden. Naast een belegde
boterham brengt het voldoening en kunnen we van ons werk veel leren.
Ja, zèlfs is het mogelijk gelukkig te zijn in en door je werk!
Ben je jouw baan kwijtgeraakt of vind je geen voldoening meer in wat je doet,
dan is het zaak, zo snel mogelijk nieuw perspectief te vinden. Dat is zeker in
deze economisch lastige tijd, van groot belang.
Te lang in onzekerheid zitten door reorganisatie of ontslag of je voldoening
kwijt zijn in het werk dat je doet, het knaagt aan jouw zelfvertrouwen en zal je
mentaal voor een steeds grotere opgave stellen om weer plezierig werk te
vinden.
Het programma TalentWerkt! biedt altijd een oplossing om je snel jouw zin in je
werk terug te laten vinden. Het is modulair opgebouwd uit instrumenten,
workshops en persoonlijke coaching: Kort, krachtig en gedegen.
In deze brochure lees je over de inspirerende oplossingen om jezelf weer snel
nieuw uitzicht te bieden met TalentWerkt! Job Hunt.
Weet je in welk beroep jouw kwaliteiten het beste tot hun recht komen en heb
je je voorbereid door een goed cv, een social media profiel en ben je niet
benauwd om te netwerken, dan ben je toe aan de laatste stap: Het veroveren
van precies die baan op de arbeidsmarkt die jij graag wilt hebben.
Lees ook de aparte brochures TalentWerkt! Loopbaancoaching en TalentWerkt!
Job coaching om je nieuwe baan te vinden.

TalentWerkt!

TalentWerkt!

Weet je niet goed waar je kwaliteiten liggen, krijg je slechte beoordelingen of
heb je het idee dat je meer in je mars hebt, doe dan de TalentWerkt!
Loopbaantest. Laat de uitkomst direct omzetten in een beroepenmatch,
waarmee je inzicht krijgt voor welke functie jij in de wieg bent gelegd.
Voor de één is de uitslag een bevestiging, voor de ander een eye-opener!
Loopbaantest en beroepenmatch worden besproken in een coachgesprek en
zijn vaak aanleiding tot verdere loopbaan- of jobcoaching.

Loopbaantest en beroepsprofiel vormen samen een uitstekend vertrekpunt om
met het vacatureplatform van TalentWerkt! JobPort actuele vacatures te vinden.
Een beroepsprofiel wordt permanent vergeleken met de real-time beschikbare
vacatures die bij jou passen. Geen hopeloze databanken meer met oude banen
maar actuele, echt beschikbare vacatures.
In de workshop leer je dit vacatureplatform kennen en leer je hoe je voor jezelf
beroepsprofielen instelt. Met een flexibel abonnement bepaal jij hoe lang je
gebruik wilt maken van het vacatureplatform TalentWerkt! JobPort.

Vind je het lastig om gemotiveerd te blijven bij het solliciteren, wil je focus
houden op de juiste vacatures en ondertussen gecoacht worden bij het reageren
en solliciteren, dat kan. Bij gebruik van het vacature platform TalentWerkt!
JobPort kun je ook persoonlijke begeleiding krijgen. Je coach houdt je scherp
gericht op jouw wil, die baan toch in de wacht te slepen. Met een knipkaartabonnement bepaal je wanneer jij begeleiding wilt om je op koers te houden!
Gespreksonderwerpen kunnen zijn: ‘Solliciteren, een prettige manier van
werken’, ‘Ik wil wel, maar ik doe het niet’ of ‘Feedback vragen, ik peins er niet
over’.
Je persoonlijke stok achter de deur helpt je over het dode punt heen en geeft
tips en adviezen wanneer je het even niet meer weet.
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een uitgebalanceerde loopbaantest met beroepenmatch
praktische tools om die top baan binnen te halen
vacatures met de beste zoekmachine
zoeken en gevonden worden

Deze brochure is onderdeel van een modulair programma dat bestaat uit :
TalentWerkt! Loopbaancoaching
Talentwerkt! Jobcoaching
Talentwerkt! Job Hunt
Kijk voor uitgebreide informatie op de website www.talentwerkt.nl
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