Career Consult
Het kan zijn dat u het goed naar uw zin heeft in uw huidige functie en prima functioneert, maar
desondanks toch met een aantal vragen zit, zoals:
“ik wil verder komen, maar weet niet goed hoe ik dat moet aanpakken”
“misschien wil ik wel iets anders, maar weet niet goed wat binnen mijn bereik ligt.”
In het geval u met dit soort vragen zit, kan het voor u nuttig zijn dat er een professionele adviseur als
onafhankelijke partij met u meedenkt. Hierdoor kunt u nagaan of het perspectief dat u voor ogen
heeft realistisch is, en kunt u handreikingen krijgen om verdere stappen in uw loopbaan te zetten.
Dit kan belangrijk voor u zijn in geval er zich in de toekomst veranderingen voordoen op werkgebied,
bijvoorbeeld met betrekking tot promotiekansen, reorganisaties, etc.
Het Career Consult beoogt om u al vooraf te stimuleren na te denken over wat u daadwerkelijk
ambieert, zodat u adequater kunt reageren wanneer er zich kansen of veranderingen in de
werksituatie voordoen.
Voor wie
Voor iedereen die eens grondig wil klankborden over zijn of haar loopbaan en met name voor
medewerkers van de TU/e die al enkele jaren in dezelfde functie zitten. Om in aanmerking te komen
voor een Career Consult heeft u geen toestemming nodig van uw direct leidinggevende en zijn er
voor u als medewerker van de TU/e geen kosten aan verbonden.
Hoe ziet de invulling van een Career Consult er uit
Het Career Consult bestaat uit 3 bijeenkomsten. De adviseur gaat samen met u na wat uw vragen en
wensen zijn. Er wordt gekeken naar hoe u op dit moment in uw loopbaan slaat en wat u van het
Career Consult mag verwachten. Ook wordt besproken op welke items het consult zich met name zal
concentreren. Dit varieert van zeer werkgerelateerde onderwerpen tot meer persoonlijke items die
van invloed zijn op uw loopbaan.
Vervolgens wordt ingegaan op de afgesproken items. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen
van een actieplan en er wordt besproken hoe de verkregen informatie wordt ingezet, bijvoorbeeld
bij het opzetten een Persoonlijk Ontwikkelplan, ter voorbereiding voor een functioneringsgesprek of
voor het volgen van een opleiding.
De bevindingen uit de gesprekken worden gezamenlijk weergegeven op een resultaatformulier. Wat
u daarmee doet is aan u. Het is en blijft uw vrijheid en verantwoordelijkheid welke follow-up u geeft
aan de uitkomsten van het Career Consult.
Hoe aanmelden
U kunt het aanmeldingsformulier op de website downloaden.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.
Telefoon algemeen: 040-2478084
E-mail: euflexcc@tue.nl (www.euflex.nl)

