Arbeidsmarktoriëntatie
In deze brochure vindt u informatie over het traject Arbeidsmarktoriëntatie van de afdeling
Career Counselling van Euflex. Als zelfstandige B.V. valt Euflex Employment Services onder de TU/e.
Arbeidsmarktoriëntatie geeft u helderheid over de voor u meest geschikte combinatie van baan en
werkgever. Na afloop heeft u een plan van aanpak klaar voor de benadering van de arbeidsmarkt.
Met ons team van professionele en betrokken adviseurs staan wij u hierin met raad en daad bij.
Uw weg naar nieuw werk
De wereld van het werk is sterk in beweging. Van werknemers wordt verwacht dat zij zelf actief
sturing geven aan hun loopbaan. Maar heeft u (nog) een goed zicht op de arbeidsmarkt?
Weet u waar voor u de kansen liggen en welke werkgever bij u past? Wanneer u overweegt van
werkkring te veranderen, is arbeidsmarktoriëntatie vast iets voor u. Dit traject kan een vervolg
zijn op Loopbaan(her)oriëntatie, maar wordt ook los aangeboden.
Misschien herkent u één of meer van onderstaande vragen





Wat zijn de nieuwe richtlijnen m.b.t. het curriculum vitae en het sollicitatiegesprek?
Ik heb al jaren niet meer gesolliciteerd en zou wel eens willen oefenen.
Wat zijn mijn sterke punten, hoe kan ik die het best naar voren brengen?
Hoe kan ik mijn netwerk op een natuurlijke manier gebruiken?

Werkwijze
Veel mensen vinden het prettig om hun zoektocht naar een nieuwe baan in een kader te
plaatsen. Arbeidsmarktoriëntatie geeft net dat steuntje in de rug waardoor u van een vage wens
tot een gericht actieplan komt om de arbeidsmarkt te benaderen. Een ervaren loopbaanadviseur
begeleidt u tijdens dit proces.
Tijdens de gesprekken werken wij stap voor stap in de richting van een nieuwe functie.
Uitgaande van uw zoekprofiel maken we een analyse van mogelijke nieuwe werkgevers.
Welk type organisatie komt het meest overeen met uw persoonlijk profiel? Ook analyseren
wij de vacatures die interessant lijken en bespreken in hoeverre ze matchen met uw wensen,
kennis en ervaring.
Vervolgens ondersteunen wij u bij de acties die u onderneemt voor het verwerven van een
nieuwe functie. We geven feedback op sollicitatiebrieven en uw curriculum vitae en oefenen
in het voeren van een sollicitatiegesprek.
Wie zijn wij?
Onze loopbaanadviseurs zijn allemaal professioneel geschoolde mensen met jaren werkervaring.
Hoewel ieder mens uniek is, kunnen we toch wel zeggen dat wij als team unaniem achter de
waarden professionaliteit en integriteit staan. We vinden het belangrijk om open en met aandacht
naar u te luisteren. Wij zijn allen op de hoogte van zowel de interne, als landelijke arbeidsmarkt en
hebben de beschikking over een groot netwerk.
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Het resultaat
Samen met u werken we op stelselmatige wijze naar het door u gewenste eindresultaat toe.
Wanneer u het traject afsluit, heeft u een helder plan van aanpak en een overzicht van geschikte
werkgevers. U heeft uw middelen, zoals het CV, de sollicitatiebrief en uw netwerk, op orde en
weet hoe u deze middelen het best kunt inzetten.
Door het oefenen van sollicitatiegesprekken in rollenspelen heeft u een goede voorbereiding
gekregen voor de echte sollicitatiegesprekken. Medewerkers geven in de evaluatie steeds aan dit
traject te ervaren als steun en concrete hulp bij hun zoektocht naar een nieuwe baan.
Enkele citaten van medewerkers
“De vacature-analyse was voor mij een eye-opener!”
“Ik vond het heel prettig om zeker te weten dat ik een goede brief had en mezelf goed presenteerde.”
“Door de rollenspelen was ik veel minder nerveus tijdens mijn echte sollicitatiegesprek,
ik had het gevoel dat me niets kon gebeuren.”
“Door de steun van Euflex heb ik voet bij stuk gehouden om echt een nieuwe baan te vinden
die bij me past.”
Looptijd
Het traject heeft een gemiddelde looptijd van drie tot vier maanden. We plannen de afspraken
onderling overleg in. De gesprekken duren doorgaans een uur tot anderhalf uur.
Indien gewenst, is verdere begeleiding na dit traject mogelijk.
Traject aanvragen & kosten
Uw leidinggevende of uw personeelsadviseur kan dit traject voor u aanvragen. Euflex en
TU/e personeelszaken hebben een actueel overzicht van de kosten.
Bent u medewerker van de TU/e, dan zijn er voor u geen kosten aan dit traject verbonden.
Voor medewerkers van opdrachtgevers buiten de TU/e is dit afhankelijk van de gemaakte afspraken
tussen u en uw werkgever.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.
Telefoon algemeen: 040-2478084
E-mail: euflexcc@tue.nl

www.euflex.nl
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