NL Leert Door! Leer jij Mee?
Maak gebruik van GRATIS loopbaan- en scholingsadvies
Als je blijft leren en ontwikkelen, blijf je flexibel en heb je betere kansen op
de arbeidsmarkt. De overheid stelt subsidie ter beschikking zodat jij beter
uit deze crisis komt. Ontdek waar jouw talenten en kansen liggen. Wie je
bent, wat jij wil en wat jij kan staat centraal. Wil jij kosteloos een
professioneel loopbaanadvies? Ook jij komt in aanmerking voor NL Leert
Door! Leer jij mee?

Voor wie?

Gratis?

Iedereen tussen de 18 en 66 jaar met een band met de
Nederlandse arbeidsmarkt kan meedoen. Wees er snel bij,
het aantal beschikbare plekken is beperkt. Registreer nu je
voorinschrijving en start zodra het ministerie weer subsidie
beschikbaar stelt.

Aan dit persoonlijke coachingstraject zijn voor jou geen
kosten verbonden. Building Human Talent verzorgt de
voorfinanciering en de subsidieaanvraag.
Building Human Talent vraagt subsidie aan in het
Ontwikkeladviesportaal van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De ervaring leert dat het
portaal snel vol is dus claim je plekje op tijd!

Wil jij gratis loopbaanadvies?

Wil jij gratis scholing volgen?

Samen met jouw coach wordt inzichtelijk gemaakt welke
kansen er op basis van ervaring en ontwikkelwensen zijn.
Het concrete advies helpt mogelijkheden te vergroten om
productief en vooral met plezier aan het werk te zijn en
blijven.

Het is mogelijk gratis (online) scholingstrajecten te
volgen. Je kan kiezen voor een kortdurende cursus,
vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of
oriëntatie op omscholing. Een ideale manier om je
kennis of skills uit te breiden en te updaten.
Bijvoorbeeld als de werkzaamheden en werkprocessen
binnen jullie organisatie veranderen.

Waarom loopbaanadvies en/of scholing?
Meer energie uit huidig of toekomstig werk
Inzicht in kansen en mogelijkheden (in- en externe
mobiliteit)
Beter presteren in (huidig) werk
Stress voorkomen of verminderen
Regie over werk en leven
Inzicht in je drijfveren, talenten, competenties en
ontwikkelpunten
Ontdekken van voor jouw passende
ontwikkelmogelijkheden

www.buildinghumantalent.nl

Inhoud

Live Q&A

Nul- en eindmeting met verschilanalyse
Interesse- en competentiescan
Arbeidsmarktscan
4 contacturen (online of f2f) met jouw persoonlijke
coach
Vrijwillige deelname aan een besloten FacebookCommunity (met en van elkaar leren)
Live Q&A's

Waarom Building Human Talent

Wil jij meer informatie over wat jouw ontwikkeladvies gaat
inhouden? Wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van
jou verwachten?
Meld je aan en wij nodigen je tezijnertijd uit voor deelname
aan deze Live Q&A

Jouw werk, jouw mogelijkheden

Noloc en Nobco gecertificeerd
Gekwalificeerde en zeer ervaren coaches
gespecialiseerd op diverse work-life-balance
gebieden
Landelijke dekking
Online, face-to-face of blendend coaching (mix van
online leren en contact met je coach)
Maatwerk!

Het loopbaanadvies is bedoeld om jou de kans te geven
om je op nieuwe omstandigheden voor te bereiden.
Samen maken we een plan wat voor jou de beste
vervolgstappen zijn in je carrière. Door middel van
slimme testen en goede gesprekken krijg je een concreet
advies waarmee je verder kunt. Hou er in ieder geval
rekening mee dat het je het meest oplevert als je er ook
echt zelf tijd en energie in wilt steken. Wij gaan je
helpen, maar jij gaat het doen!

Meer weten of direct aanmelden?

www.buildinghumantalent.nl
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