
Wat zi jn jouw talenten en dr i j fveren? Wanneer kom j i j  het beste
tot je  recht? En welke taken en rol len s luiten hier  goed bi j  aan?
Heb j i j  behoefte om, samen met een loopbaancoach,  na te
denken over de toekomst van je werk,  hoe je vitaal  en met
plezier  kunt bl i jven werken en welke ontwikkel ing j i j  wi lt
maken? Wij  gaan graag met jou aan de s lag!

Het traject  start  met een scan waarin jouw persoonl i jkheid en
dri j fveren in kaart  worden gebracht.  Je hebt vier  uur coaching
van een van onze loopbaancoaches.  De loopbaancoaches van
H&S Adviesgroep vinden het belangri jk  dat de aanpak aansluit
op jouw specif ieke behoefte.  Ze geven jou nieuwe inzichten
mee,  bieden prakt ische t ips en handvatten en zorgen dat je
vaardigheden aanleert  om nu én in de toekomst te bouwen aan
jouw ontwikkel ing.  Het traject  wordt afgesloten met een
persoonl i jk  ontwikkelplan;  een concreet plan om zelf  verder
vorm te geven aan jouw ontwikkel ing.

Inschri jven kan nu om in december met het traject  te starten.

Heb je aanvul lende vragen of ben je geïnteresseerd? Neem
contact met ons op!  Je kunt je ook direct  aanmelden door de
QR-code te scannen.

Tot snel !

NL LEERT DOOR
ONTWIKKELADVIESTRAJECT

DE COACH
Je wordt begeleid door een
van onze gekwal if iceerde
loopbaancoaches.  Al  onze
coaches hebben de juiste
opleidingsachtergrond en
ruime ervar ing om jou te
kunnen voorzien van een
ontwikkeladvies waar j i j  mee
verder kunt werken aan jouw
loopbaan!

HET ONTWIKKELADVIES

SUBSIDIE
De overheid acht het van
belang dat iedereen z ich
bl i j ft  ontwikkelen.  Er  is
daarom voor iedereen die
woonachtig is  in Nederland
en tussen de 18 en 67 jaar
oud is  de mogel i jkheid om
een grat is  ontwikkeladvies-
traject  te volgen ter  waarde
van €700,- .  Wij  regelen de
vol ledige aanvraag.  

Mooie kans toch?

HSADVIESGROEP.NL
072 512 52 30
INFO@HSADVIESGROEP.NL


