Career coaching, advies over solliciteren, werk en loopbaan
Voor administratieve en management ondersteunende professionals
Soms sta je op een punt in je loopbaan dat je
niet weet hoe je verder wilt. Of je wordt door
je (oud) werkgever ertoe gedwongen om na te
denken over een nieuwe stap. Hoe pak je dat
dan aan? Misschien is het wel eens tijd om het
roer om te gooien, maar is dat realistisch?
Veel vragen die in je omgaan en waar je over
na moet denken. Het kan dan heel prettig zijn
om deze vragen samen met iemand anders te
bespreken en op zoek te gaan naar kansen en
talenten. En dat doe je dan natuurlijk het liefst
met iemand die je inzicht geeft in de arbeids
markt, die bekend is met jouw vakgebied en
iemand die jou kan introduceren in haar net
werk.
Dat is waar Career Coaching over gaat. De
Sherpas Career Coach helpt jou in de beklim
ming van deze tocht, waar je soms als een berg
tegen aan kunt kijken. Samen gaan we aan de
slag met vragen als: met vragen als:
· wie ben ik?
· wat wil ik?
· wat kan ik?
· hoe kom ik op de juiste plaats in een
organisatie met mijn competenties?
· haal ik wel het beste uit mezelf?
Door alle veranderingen binnen organisaties
wordt het steeds belangrijker om ingezet te
worden in je kracht. Dingen doen waar je talent
voor hebt en waar je plezier aan beleeft.

Met mijn secretariële achtergrond, aangevuld
met personeelsmanagement en jaren lange
ervaring in de recruitment markt kan ik je uit
stekend adviseren bij deze vraagstukken en je
helpen bij het bereiken van je doelen. Want het
gaat niet altijd vanzelf in je loopbaan.

Mijn aanpak:
Passie · Ik houd van mijn werk en help graag
anderen bij het vinden van hun droombaan.
Topniveau · Ik geloof niet in middelmatigheid
en streef ernaar om organisaties en werk
nemers zo te helpen dat zij excelleren in
hun kracht.
Flair · Ik heb plezier in het bieden van een
unieke oplossing voor mijn klanten en werk
graag op een creatieve en innovatieve manier.
Netwerk · Netwerken is mijn tweede natuur, ik
vind niets leuker dan dat en deel mijn kennis
graag met mijn klanten. Mijn netwerk weet
dat ik op deze manier werk en steunen mij in
het bereiken van de doelen van mijn klanten.
Empathie · Ik verplaats mij in een ander
en behandel de ander zoals ik zelf graag
behandeld zou willen worden.
Commitment · Ik streef naar een oprechte
advisering voor mijn klanten om voor hen
succes te creëren op een integere en ver
trouwelijke basis.
Positiviteit · Ik ben een ‘het glas is altijd halfvol’
professional en bekijk het altijd vanuit een
positieve kant. ‘Kan ik niet’ past niet bij mij.
Klantgericht · Bij mij draait het altijd om jou!

You won’t get lost
Wij helpen je om richting te bepalen, zodat je
niet verdwaald.
Samen bepalen we je richting, introduceren je
bij het juiste netwerk en/of adviseren je omtrent
solliciteren. Dit alles met maar één doel: de
baan te vinden waarbij jij als gepassioneerde
werknemer aan de slag kunt!
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