NovaWork
Werken aan Werk
Werknemers

Met niets doen kreeg nog nooit iemand
een baan! Wil jij jezelf ontwikkelen en actief
voorbereiden op passend werk?

Goed voorbereid naar een werkgever!
Door mee te doen aan Werken aan Werk krijg je de kans jezelf verder te ontwikkelen,
zodat je meer mogelijkheden hebt voor het vinden van een baan. Ook zorgt Werken
aan Werk ervoor dat je beter bent voorbereid op het werken bij een werkgever.

Stap 1
Screening
Stap 2
Talent in Kaart
Stap 3
Werken aan Werk

Wat houdt Werken aan Werk in?
Om een baan te vinden is het belangrijk dat je een goede werknemer bent. Je bent een
goede werknemer als je een aantal vaardigheden onder de knie hebt. Die
vaardigheden leer je het beste in de praktijk. Je gaat dan ook werken op één van de
afdelingen van het Werkleerbedrijf.
Tijdens je werk oefen je die vaardigheden. Daarbij krijg je steun van een
ontwikkelcoach en een werkbegeleider. Ook volg je een aantal workshops om je voor
te bereiden op het werken bij een werkgever.

Stap 4
Sterk naar Werk
Stap 5
Jobcoaching
Stap 6
Werkcoaching

Wat ga je doen?
Op je werkplek werk je aan de ontwikkeling van:
>> vaardigheden die te maken hebben met het vak of beroep waarin je
aan de slag zou kunnen gaan;
>> vaardigheden die te maken hebben met werken in het algemeen
zoals op tijd komen, afspraken nakomen en omgaan met collega’s;
>> vaardigheden die nodig zijn om uit te stromen naar werk zoals
sollicitatie- en prestentatievaardigheden.

>>
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Wat is het resultaat?
Je krijgt een rapportage waarin staat wat je geleerd hebt en hoe je je ontwikkeld
hebt. Ook staat er een advies in over je mogelijkheden voor een baan op de
arbeidsmarkt. Het rapport en het advies bespreken we met jou in een eindgesprek.

Hoe lang duurt Werken aan Werk?
Werken aan Werk duurt minimaal 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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