- Coaching -

Jobcoaching
Aepos beoogd de beroepswereld zo te beroeren dat iedereen de voor hen meest geschikte functie
weet te vinden. Zodat ze de werkzaamheden verrichten die bij hun talenten passen en, niet minder
belangrijk, waar ze elke dag met een glimlach naartoe kunnen reizen. Jobcoaching maakt mensen
bewust welke plek, functie of branche hen dit kan bieden.
Gezamenlijk evalueren we waar jij je in je carrière bevindt. Vervolgens gaan we op zoek naar de
gewenste vervolg stap. Met onze ervaring en ons netwerk zijn we in staat om je een flinke duw in de
goede richting te geven.
Is het tijd voor verandering? Door de vacatureanalyse en het in kaart brengen van je netwerk, ontdek
je nieuwe mogelijkheden voor jezelf. Je leert de arbeidsmarkt verkennen en gericht werkgevers
benaderen. Daarbij maak je gebruik van je eigen netwerk en dat van Aepos om eventuele gesprekken
en stages te genereren.
Jobcoaching bij Aepos is met name geschikt voor mensen die een (andere) baan zoeken, voor
mensen die hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen verkennen, en voor bijna- of
pasafgestudeerden die op punt staan de arbeidsmarkt te gaan betreden.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Aepos op telefoonnummer 0512 – 46 22 05 of via de
mail, apostma@aepos.nl

“Na een aantal jaren voor dezelfde organisatie te hebben gewerkt, verloor ik het
gevoel van uitdaging en daarmee ook mijn energie voor andere zaken. Een reeks
gesprekken bij Aepos Carrière Counseling bracht mij uitkomst; Aepos liet mij onder
andere inzien dat je met het blind staren op een toekomstideaal jezelf tekort doet.
Je moet ook zeker kunnen genieten van de reis die je ernaar toe leidt.
Tegenwoordig sta ik vaak stil bij alles wat ik al heb weten te bereiken. Dit geeft mij
de kracht om op deze lijn verder voort te borduren. Inmiddels ga ik iedere dag weer
met een positieve kijk en boordevol energie naar mijn werk!
- Daniëlle Dümmer, Sr. HR functionaris Aviko

