Kruispunt in je Carrière
Breng je loopbaan in beweging
Sta jij, gedwongen of niet, op een kruispunt in je carrière? Vaak brengt dit veel
onzekerheid en vragen met zich mee. Als het niet je eigen keuze is, hoe maak je dan
ruimte voor nieuwe energie? Maar ook als het geen gedwongen keuze is, kun je met
vragen zitten. Blijf ik op mijn plek zitten of ga ik toch voor iets wat minder zeker is,
maar wat wel meer voldoening geeft?

KRUISPUNT IN JE CARRIÈRE M/V
Patronen
In het nemen van beslissingen spelen onze vaste patronen een belangrijke
rol. Zo maak je van een kruispunt een rotonde, waarop je alsmaar rondjes
blijft draaien op een jou bekende weg. Vooral omdat je maar moeilijk kunt
kiezen. Of betrap je je erop dat je steeds dezelfde afslag neemt, terwijl
je er eigenlijk naar verlangt een andere weg in te slaan?

Datum
Vrijdag 14 dec 2018
van 9.00 tot 17.00
uur

Deze dag helpt je om op een verrassende manier een volgende stap in je
loopbaan te zetten, aansluitend bij wat voor jou NU nodig is. Zodat je helder
weet wat je te doen staat met een hernieuwd perspectief.

Voor wie?
Voor iedereen die vragen of twijfels heeft over zijn loopbaan en/of
noodgedwongen voor een keuze staat. Voor iedereen die actief wil werken aan
zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid om vitaal en energiek te kunnen zijn of
blijven.

Opbrengst
•
•
•

Met een frisse blik kijken naar wat je werkelijk wilt;
Je ervaart welk patroon jou in de weg staat naar meer voldoening in je
werk en leert dit patroon op te ruimen;
Je boort een nieuwe kant van jezelf aan waarmee je in je werk en
privéleven gaat experimenteren;
Je krijgt handvatten om via (kleine) experimenten het werk te creëren
dat meer bij je past;

INSCHRIJVEN
De investering bedraagt € 495, - (ex. 21% BTW) per persoon inclusief
locatiekosten, materialen en een lunch voor lekkerbekken. We werken met
maximaal 4 deelnemers op 1 trainer. Dit doen we om het rendement van
deze training zo optimaal mogelijk te laten zijn. Schrijf je voor 1 december a.s.
in door een e-mail te sturen naar
eninfo@ciccompany.nl.
hoe ik daar wil komen”.

BEGELEIDING
Odette Meyer (1963) - humor, vindingrijk, warm en scherpzinnig
Odette werkte ruim 15 jaar als leidinggevende en adviseur bij diverse
organisaties. Sindsdien begeleidt ze mensen die zelfbewust hun
leven & loopbaan willen inrichten. Vertragen en je “eigen rode draad”
zijn daarbij de kern voor duurzaam succes. ( + 31 6 19 80 65 89

Locatie
Fort Vijfhuizen,
Fortwachter 1,
Vijfhuizen (nabij
Schiphol en
Haarlem)
“Deze dag was
voor mij een nieuw
startpunt en heeft
veel in beweging
gezet”.

Investering
€ 495 excl. BTW

incl. lunch &
materiaal

