NL Leert Door
Gratis ontwikkeltraject voor alle werkenden en werkzoekenden
Gesubsidieerd door de overheid
Het traject bestaat uit:
Een arbeidsmarktscan
Drie individuele gesprekken
Een ontwikkeladvies
Aanmelden kan bij AMBERWIN Coaching

Ontwikkeltraject NL Leert Door
Even bewust tijd maken om na te denken over jouw werk, je werktoekomst en
arbeidsmogelijkheden. Een aantal weken aan de slag met jouw loopbaan. In korte tijd heb je meer
grip op je toekomstperspectief en weet je wat voor jou passende opleidingen of banen zijn.
Zo ben je goed voorbereid op mogelijke veranderingen. Dit is niet alleen zinvol maar ook leuk!
De overheid subsidieert dit ontwikkeltraject. Een cadeau voor jou dus! Iedere werkende en
werkzoekende vanaf 18 jaar tot aan de pensioenleeftijd mag van deze subsidie gebruikmaken.
Als senior carrièrecoach van AMBERWIN met meer dan 20 jaar ervaring voldoe ik aan de eisen van
deze regeling en kan jou hierbij goed helpen.
Hoe werkt het?
•
•
•

Je krijgt gratis een arbeidsmarktscan, 3 individuele gesprekken en een ontwikkelplan
(totaal t.w.v. € 700,-)
Ik regel de subsidie; jij hoeft niks te doen en niets te regelen
Je belt of mailt mij, we maken een 1e afspraak en je kunt starten met jouw loopbaantraject.

Je kunt direct zelf contact met mij opnemen en hoeft dit niet via je werkgever te regelen. Dit geeft je
mogelijk nog meer vrijheid en gemak om dit aanbod aan te nemen en hiermee aan de slag te gaan.
Aanmelden en contact
Wil je je aanmelden of meer weten?
Bel mij op 06 19 41 23 65 of stuur mij een mailtje via het contactformulier. Ik beantwoord graag
jouw vragen en kijk samen met jou naar de mogelijkheden. (Klik hier om terug te gaan naar de
homepage van AMBERWIN)
Ina Davids

Voor meer informatie over de subsidieregeling zie deze pagina van de website van de overheid.

