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Onze beloften:

Inleiding

Als landelijke en innovatieve organisatie helpen wij mensen het optimale uit hun

carrière te halen: resultaatgericht, duurzaam, persoonlijk en met respect en

aandacht. En met succes! Zo ligt ons plaatsingspercentage op nieuw werk op 71%.

We werken hier iedere dag aan met een landelijk team aan enthousiaste coaches

met allemaal hun eigen regio. 

In onze visie is het van belang dat de werknemer zelf de regie houdt en zich

verantwoordelijk voelt voor zijn of  haar eigen re-integratie. De vaste coach adviseert,

coacht, ondersteunt en faciliteert, maar neemt het niet over. De werknemer zit zelf

aan het stuur.

Focus op nieuw perspectief en resultaat

Een volgende stap in de loopbaan

Persoonlijke aandacht en individuele coaching

Een vaste coach uit de regio

Kennis en kwaliteit

Proactieve werkwijze

Heldere rapportages



HOE ZIET LOOPBAANADVIES ERUIT?

De toekomstscan

Waar bestaat de toekomstscan uit?

Wat kost de toekomstscan?

Wat is het resultaat?

Kwaliteiten, ambities, talenten

Passende functies

Link en route naar concrete en passende vacatures

Met de toekomstscan geef jij jouw werknemers de kans stil te

staan bij hun loopbaan, zichzelf te ontwikkelen en ook echt

verder te komen. De scan geeft een werknemer inzicht in wie ze

zijn, wat ze kunnen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Ook zoomen we in op de drijfveren van de werknemer. Sluiten

deze aan op het huidige werk? Welke leer- of ontwikkelbehoefte

heeft de werknemer? De uitkomst van de scan kan leiden tot

een waardevollere invulling van de huidige functie of een

volgende stap binnen of buiten de organisatie. 

De toekomstscan bestaat uit online testen en drie individuele

sessies tussen de werknemer en de coach. In deze sessies maken

zij een uitgebreide schets van de loopbaanmogelijkheden:

Een uitgebreide scan van de arbeidsmarktpositie van jouw werknemer: talenten,

ambities, functies & concrete vacatures. De toekomstscan is uitermate interessant

voor werknemers die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt en nieuwsgierig zijn

naar een volgende stap in de loopbaan, maar ook voor werknemers die vanuit

verzuim een nieuwe baan zoeken.

De werknemer weet niet alleen welke functies aansluiten op zijn of

haar competenties en ambities, maar weet ook welke stappen er

eventueel te nemen zijn om daar te komen. Een nulmeting op de

arbeidsmarkt dus, met een concreet stappenplan gericht op een

duurzame en passende loopbaan!

Voor de toekomstscan hanteren wij een tarief van € 995,-

Dit tarief is exclusief 21% BTW.

Let op: het hieronder genoemde tarief is een richtprijs en kan op

basis van de wensen en behoeften nog wijzigen.



Contactgegevens

Wil je meer informatie of sparren met één van onze coaches?

Neem dan contact met ons op via:

Koningin Wilhelminaplein 12

1062 HK Amsterdam

020 – 562 63 64

info@ttifcompany.nl

www.ttifenwerk.nl


