Twee ingenieurs aan het woord - Talent4Technics - samen voor duurzaam
ondernemen - workshops najaar 2016
Rationeel of intuïtief? Hoogopgeleid of al doende ervaring opgebouwd? Aan het begin
van hun carrière, ergens in het midden of eindeloopbaan? Ze vinden allemaal de weg naar
ons aanbod. En dat maakt ons werk ook zo boeiend.
Deze maand staan de meer technische profielen even op de voorgrond in onze verhalen.
We kozen uitzonderlijk zelfs voor twee getuigen. Zo ervaar je weer eens hoe verscheiden die
loopbanen kunnen zijn.
Maar check zeker ook ons aanbod voor het najaar. We bieden weer heel wat nieuwe
workshops voor iedereen die verder wil bouwen aan zichzelf en zijn werk.

Dubbelinterview: twee ingenieurs, twee heel verschillende verhalen

“Ik moest blijven dromen om de
waarheid tegen te komen.” Dieter
vertelt

“Binnen een bedrijf zijn er meer
mogelijkheden dan je denkt.” Veerle
getuigt

Al een tijd was Dieter Vankerckhoven (28)
ontevreden op het werk. Hij kwam
slechtgezind thuis, had last van stress en
wist eigenlijk niet zo goed waarom.

"Je werkt zo hard!”. Dat kreeg Veerle (49)
vaak te horen van haar omgeving. En het
werd meteen de aanleiding om in
loopbaancoaching te gaan.

lees meer

lees meer

Samen en op maat - een project voor ingenieurs
Momenteel begeleiden twee van onze coaches een bijzonder project met werkzoekende
ingenieurs. Naast individuele coaching op maat, nemen zij ook deel aan groepscoaching en
training. Daar kunnen vijftien lotgenoten van elkaar leren en delen ze hun ervaringen in de
zoektocht op de arbeidsmarkt. Dit project, Talent4Technics voeren we uit in samenwerking
met Talententfabriek, VDAB, De Lift, IE-net en VIBAM.
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Hoe kan een bedrijf duurzaam
ondernemen?
Switch was overtuigd dat de eigen
medewerkers hier wel iets over te zeggen
hadden. Daarom besloten ze het voltallige
personeel in het ontwikkelen van de plannen
te betrekken. Werk met Zin mocht dit
boeiende traject mee begeleiden. Lees hier
welke projecten intussen tot stand kwamen.
Zin om samen aan de toekomst in
jouw organisatie te bouwen?

Over borsten en de droomjob
Soms schrijven onze klanten zelf over hun ervaring en sturen ze de wereld in. Sarah heeft
een blog en getuigt over haar loopbaancoaching bij Werk met Zin. Over borsten en de
droomjob die ze binnenkort mag starten.

Workshops in het najaar
Dit najaar komt ons aanbod van workshops
helemaal van de grond. Verschillende
coaches over heel Vlaanderen willen je
inwijden in hun thema's.
Je kan o.a. leren over: verschillend zijn,
omgaan met stress, assertiviteit en een
specifiek traject voor mantelzorgers.
Zin om even stil te staan bij jezelf? Om even
bij te tanken en weer voort te kunnen? Voor
wie weinig tijd heeft en toch graag wil blijven
leren.

Er start ook een langere opleiding rond authentiek leiderschap voor wie reeds zijn doelen
scherp heeft, maar graag samen met anderen aan de uitwerking werkt. En onze tweedaagse
Van Moeten naar Willen wordt intussen al een klassieker.

Agenda activiteiten
29 JUN

Infosessie Loopbaancoaching - ANTWERPEN

12 JUL

WORKSHOP Hoogsensitiviteit op de Werkvloer - OVERPELT

27 AUG

Infosessie Loopbaancoahing - HULDENBERG

30 AUG

WORKSHOP Assertiviteit en zelfvertrouwen - OVERPELT

1 SEP

Tentoonstelling Internationaal Talent Werkt - SD Worx ANTWERPEN

8 SEP

Infosessie Loopbaancoaching - BRUGGE

8 SEP

WORKSHOP Omgaan met verschillen - ANTWERPEN

13 SEP

Infosessie Loopbaancoaching - ANTWERPEN
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13 SEP

WORKSHOP Hoe presenteer ik mezelf - BRUSSEL

14 SEP

Infosessie Loopbaancoaching – LUMMEN

17 SEP

Infosessie Loopbaancoaching - GRIMBERGEN

20 SEP

Infosessie Loopbaancoaching - BRUSSEL

20 SEP

Mantelzorg en werk: Haalbaar! - ANTWERPEN

27 SEP

WORKSHOP Eerste Hulp Bij Stress - GENT

28 SEP

WORKSHOP Hoogsensitiviteit op de werkvloer - HEUSDEN

29 SEP

WORKSHOP MBTI boeiende wereld van verschillen - ANTWERPEN

7 OKT

OPLEIDING Authentiek Leiderschap - ANTWERPEN

14-15 OKT TWEEDAAGSE Van Moeten Naar Willen – RANST

Zie hier alle activiteiten en meld je aan

Werk met Zin cvba
Lange Leemstraat 372
Antwerpen,
België
Uitschrijven kan hier
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