loopbaanscan
SAMEN WERKEN AAN
JOUW KRACHT

COMPLETE LOOPBAANSCAN INCLUSIEF COACHSESSIE

Op zoek naar een (andere) baan, wil je jezelf ontwikkelen, zoek je
verandering in je werk, moet je re-integreren in een andere functie of ga je
een outplacementtraject in? Wil je antwoord op vragen als ‘is dit wel wat ik
wil?’, ‘wat zou ik nog meer kunnen?’ of ‘wat voor werk past (beter) bij mij?’
Dan is de V-Power Loopbaanscan iets voor jou.

Inbegrepen in de Loopgaanscan
•

Beroepskeuzetest
Wat voor werk en werkomgeving past bij jou?
De test bestaat uit de onderdelen activiteiten, persoonlijk gedrag en
waarden. Het rapport biedt veel passende voorbeeldberoepen
(uitgesplitst naar hbo+ en mbo niveau) met links naar uitgebreide
taakomschrijvingen bij de meest voorkomende beroepen.

•

Wat zijn jouw duidelijkste persoonlijkheidseigenschappen?
De test bepaalt welke van de totaal 48 mogelijke kerntyperingen op
jou van toepassing zijn in termen van sterke kanten, valkuilen en
kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen.

Je all-in investering in deze
uitgebreide loopbaanscan en
coachsessie bedraagt 175,Euro (inclusief btw).

Nu met gratis
werkboek dat je helpt
om vanuit de
testresultaten een
actieplan te maken!

Opgeven kan via e-mail.
Meer informatie via de website

Kerntyperingtest

•

Nederlandse werkwaardentest
Wat vind jij belangrijk in je werk en bedrijfscultuur?
De test geeft het belang aan dat jij hecht aan 14 fundamentele
werkwaarden, te weten: creativiteit, afwisseling, structuur,
autonomie, zelfontwikkeling, invloed, balans werk en privé,
financiële beloning, zekerheid, prestige, prestaties,
arbeidsomstandigheden, relaties op het werk, altruïsme.

•

Competentietest
Wat zijn jouw belangrijkste en beste competenties?
De volgende competenties worden gemeten: opmerken, initiatief
nemen, analyseren, beslissen, creëren, plannen en organiseren,
volhouden, flexibel reageren, functioneren onder spanning,
mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, helpen,
netwerken, controleren, leidinggeven, zelfsturing en –ontwikkeling.

of bel vrijblijvend.

Vragenlijst & Rapport

V-Power at Work is gevestigd
aan de Drieëndijk 30
te Heenvliet.
Telefonisch bereikbaar op
nummer 06-29275455
en per e-mail naar
yvonneraaijmakers@online.nl.
Meer info: www.vpower.work

De vier tests kunnen los van elkaar in eigen tijd en tempo gemaakt worden.
Het afronden van de volledige loopbaanscan neemt ongeveer 1 tot 1,5 uur
in beslag. Je maakt de tests online in alle rust thuis. Het rapport is
beschikbaar in een volledig geïnterpreteerd gebundeld (89 pagina’s) en een
verkort grafisch (11 pagina’s) exemplaar.

Coachsessie
Het rapport wordt tijdens een uitgebreide coachsessie met je besproken en
we bekijken wat jij specifiek nodig hebt om een volgende stap op je
loopbaanpad te kunnen zetten. Dat is maatwerk, want jij bent uniek!

