NovaWork
Talent in Kaart
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Iedereen heeft talenten!
Ontdek waar jouw talenten liggen en in welke
beroepen je talenten nodig zijn. talenten

liggen en

in welke beroepen je talenten nodig zijn.

Weet jij wat jouw talenten zijn?
Door mee te doen aan Talent in Kaart krijg je antwoord op vragen als:
Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe werk ik?
Ook zorgt Talent in Kaart ervoor dat je ontdekt hoe je je talenten nog verder kunt
ontwikkelen.
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Wat houdt Talent in Kaart in?
Om een passende werkplek te vinden is het belangrijk dat je goed weet wie je bent,
wat je kunt en welke werkomgeving het meest geschikt voor je is. Je ontdekt dat het
beste als je ook echt aan het werk bent. Dat ga je doen op één van de afdelingen van
het Werkleerbedrijf.
Bij het uitvoeren van je werkzaamheden wordt je begeleid door een ontwikkelcoach
en een werkbegeleider. Ook volg je een aantal workshops om te ontdekken waar je
goed in bent.

Wat ga je doen?
Op je werkplek onderzoeken we samen met jou:
>> wat je talenten en je vaardigheden zijn;
>> hoe je je nog verder kunt ontwikkelen;
>> wat voor jou belangrijk is om goed te kunnen werken;
>> in welke beroepen jouw talenten en vaardigheden gevraagd worden.
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Wat is het resultaat?
Je krijgt een rapportage met een beschrijving van je talenten en vaardigheden. Ook
staat er een advies in over de mogelijkheden die je hebt om je verder te ontwikkelen.
Het rapport en het advies bespreken we met jou in een eindgesprek.

Hoe lang duurt Talent in Kaart?
Talent in Kaart duurt maximaal 8 weken.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met je
trajectbeheerder van
NovaWork.

Contact

0594 28 37 04
info@novawork.nl
www.novawork.nl

Feithsweg 4 Tolbert
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