Een nieuwe baan of eigen onderneming?
Wij begeleiden u efficiënt naar uw doel!
Beste Bakker,
De medewerkers van Bureau Gerritsen werken al 15 jaar voor het Informatiecentrum
Grondstofallergie. Wij helpen jaarlijks een aantal bakkers naar een nieuwe toekomst. Een
nieuwe baan of soms een eigen onderneming. Ook u kunt door ons begeleid worden.
Onze aanpak:
1. Zodra de loopbaanvoorziening is toegekend, wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreekt onze loopbaancoach uitgebreid uw
situatie en hoe u kijkt naar de toekomst. Na dit gesprek ontvangt u een voorstel met
daarin de aanpak waarmee wij u op maat en naar uw behoefte kunnen begeleiden. Met
als doel: passend werk.
2. De begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats in of dichtbij de regio waar u woont.
3. Door 15 jaar ervaring weten we hoe moeilijk en verdrietig het voor u kan zijn om niet als
bakker verder te kunnen. Het vak dat u mogelijk al jaren met
veel liefde en passie uitoefent en waar u nu door uw
gezondheidsklachten door meelstofallergie mee moet stoppen.
Dat kan voor onzekerheid zorgen. Alvorens een stap te zetten
naar de toekomst staan we hier in onze begeleiding eerst bij stil.
4. Daarna zullen we samen met u bepalen welke rol/functie en
welk bedrijf het beste bij u kan passen. Daarvoor onderzoeken
we uw sterke kanten en competenties, maar ook wat uw
interesses en belangrijkste drijfveren zijn. Zo bepalen we met
welk marktprofiel u zich gaat presenteren op de arbeidsmarkt.
5. Dan helpen wij u zowel met uw schriftelijke (motivatiebrief en CV) als met uw persoonlijke
presentatie (netwerk- en sollicitatiegesprek). Ook leren wij u hoe u zichzelf het beste via
de sociale media kunt presenteren.
U wordt door middel van persoonlijke gesprekken intensief begeleid door uw loopbaancoach.
De begeleiding is erop gericht dat u weer het werk heeft waarin u zich weer thuis voelt en
duurzaam verder kunt. Ook als u weer aan het werk bent, gaat de begeleiding met uw coach
nog even door, zodat we er zeker van zijn dat u de goede keuze heeft gemaakt.
Ook hebben we veel ervaring met de begeleiding naar het zelfstandige ondernemerschap.
Dus, mocht u het idee hebben om voor uzelf te beginnen, dan kunnen wij u daarbij ook
helpen. Wij helpen u bij het uitwerken van uw idee, onderzoeken wat uw sterke kanten zijn
als ondernemer, maken samen met u het ondernemingsplan, starten met u de onderneming
op en begeleiden u net zo lang totdat uw onderneming zo goed loopt dat u zelfstandig verder
kunt.
Hartelijke groet,
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