PASSIE & IMPACT MET IMAGO
Inzichtelijk maken van jouw passie & eﬀectief indruk maken met je uitstraling!
Training: leer hoe je vanuit kwaliteiten en talenten met een creatieve en kleurrijke blik keuzes
maakt en nieuwe stappen zet. Krijg inzicht in je mogelijkheden betreft je loopbaan keuzes en leer
jezelf presenteren zodat je een zelfverzekerde indruk maakt tijdens het eerst volgende sollicitatie
gesprek.
Wil je inzicht in je belangrijkste kwaliteiten?
Vind je het moeilijk om keuzes te maken?
Ga je binnenkort solliciteren?
Wil je graag een zelfverzekerde blijvende indruk maken?
Wil je leren en ervaren hoe je overkomt op anderen?
Wat komt aan bod?
Welke kwaliteiten neem je mee in te maken keuzes en stappen? En hoe zet je deze in?
Waar word jij nou echt blij van en wat geeft jou energie?
Waar sta je nu? Waar wil je naar toe?
Hoe maak je jouw kwaliteiten zichtbaar met kleur?
Wie ben je, wat wil je uitdragen en hoe kun je kwaliteiten meer benadrukken in je uitstraling?
Wij kijken naar wat jou drijft en waar je blij van wordt, wij laten jou op een creatieve manier naar je
leven en loopbaan kijken en hoe je dit kunt integreren in stappen en actie.
Ellen is een ervaren loopbaancoach en weet de juiste snaar te raken als het gaat om trouw blijven
aan jezelf en Jolanda is dé expert in je unieke persoonlijkheid te laten zien!
Met de training en personal coaching gericht op profilering, zichtbaarheid en imago begeleiden
Ellen en Jolanda jou op weg naar zichtbaar zakelijk succes!
Onze aanpak is inspirerend, persoonlijk en praktisch. Je kunt er direct mee aan de slag! We zijn dé
experts in profilering en personal branding en helpen jou verder te groeien in je carrière.
Geplande trainingsdatum: maandag 20 mei van 13:00 tot 16:30 uur.
Locatie: De Kiem, Laag Boskoop 16 2771 GV Boskoop.
Kosten: €99,00 per persoon inclusief koﬃe/thee/water en lekkernijen, inclusief werkboek en tools,
exclusief BTW. (we werken in groepen van maximaal 8 personen om écht persoonlijke aandacht
te kunnen geven).
Geef je snel op en pak je kans naar succes want vol is écht vol!
Stuur een mailtje naar Ellen of Jolanda of bel één van ons op en wij reserveren je plek.
Ellen van Baaren
info@stralendinspireren.nl
06-37561569
Jolanda Moerings
info@kleurbewust.nl
06-19784115

