Loopbaan(her)oriëntatie
Mensen van binnen én buiten de TU/e komen bij ons met loopbaanvragen.
Euflex Employment Services is een zelfstandige B.V. van de TU/e, hetgeen voor medewerkers de
garantie geeft dat wij een onafhankelijke positie kunnen innemen ten opzichte van hun werkgever.
Met een team van professionele en betrokken adviseurs staan wij graag voor u klaar.
De wereld van het werk is sterk in beweging. Reorganisaties zijn een constante factor geworden.
Ook zaken als de internationalisering en het tempo van de technologische ontwikkelingen vragen
om flexibiliteit. Van werknemers wordt verwacht dat zij zelf actief sturing geven aan hun loopbaan.
De menselijke kernvragen - wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik - spelen in loopbaansturing een
belangrijke rol. Toch zijn er bijna geen mensen die de antwoorden hierop zo uit hun mouw
kunnen schudden. Door het traject Loopbaan(her)oriëntatie te volgen, krijgt u een helder
beeld van uw antwoorden op deze vragen.
Misschien herkent u één of meer van onderstaande loopbaanvragen






Ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. Hoe kom ik daarachter?
Wat zijn mijn sterke en minder ontwikkelde kanten?
Ik wissel steeds van functie, welke baan past echt bij mij?
Ik heb problemen met collega’s en de sfeer op de afdeling. Hoe kan ik daarmee omgaan?
Pas ik wel bij deze organisatie?

Werkwijze
Loopbaan(her)oriëntatie is nauw afgestemd op de individuele behoeften en vraagstelling.
In praktijk betreft het vaak een heroriëntatie op de eigen loopbaan. Een ervaren
loopbaanadviseur begeleidt u tijdens dit proces. Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel
heeft dat uw vraag bij ons in veilige handen is.
Tijdens de gesprekken onderzoeken wij uw vraag en de struikelblokken. Wij kijken hierbij naar
uw interesses, competenties, drijfveren, (voor)waarden om prettig te kunnen werken en de
manier waarop u informatie verwerkt. Uw valkuilen zeggen vaak veel over uw onbenutte
mogelijkheden en bieden zo ook nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Naast de gesprekken
zetten wij oefeningen en persoonlijkheidsvragenlijsten in om uw inzicht in uzelf te vergroten.
Ook zullen wij u vragen om thuis oefeningen voor te bereiden.
Wie zijn wij?
Onze loopbaanadviseurs zijn allemaal professioneel opgeleide 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. Wij vinden het belangrijk om open en
met aandacht naar u te luisteren.
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Het resultaat
Samen met u werken wij op stelselmatige wijze naar het gewenste eindresultaat toe. De doelstelling
formuleren wij bij aanvang zo concreet mogelijk in samenspraak met u en de opdrachtgever. Aan het
eind van het traject evalueren we of uw doelstelling is behaald. Wanneer u het traject heeft
afgerond, heeft u een helder inzicht in uw huidige situatie, uw competenties en de richting waarin u
zich wilt ontwikkelen.
Een opleidingsadvies kan deel uitmaken van dit traject. In sommige gevallen doen cliënten
nog een beroep op een aanvullend psychologisch onderzoek.
Medewerkers ervaren de intensieve begeleiding tijdens als eenkatalysator in hun persoonlijke
ontwikkeling en een concrete hulp bij loopbaanvraagstukken.
Enkele citaten van medewerkers op het evaluatieformulier
“Ik heb niet meer het gevoel gevangen te zitten in mijn werk, maar heb weer een nieuw
perspectief naar de toekomst.”
“De adviseur gaf mij een goed inzicht in mijn sterke en zwakke kanten.”
“Ik zou iedereen adviseren om dit traject te volgen, om zo een goede kijk op het
verleden, de huidige situatie en de toekomst te krijgen.”
Mocht u na Loopbaan(her)oriëntatie behoefte hebben aan ondersteuning bij het benaderen van
de arbeidsmarkt, dan is Arbeidsmarktoriëntatie wellicht een goede optie. Ook over dit traject
kunt u een brochure bij ons verkrijgen.
Looptijd
Het traject heeft een gemiddelde looptijd van drie tot vier maanden. We plannen de wekelijkse
afspraken in onderling overleg. De gesprekken duren doorgaans een uur tot anderhalf uur.
Traject aanvragen & kosten
Uw leidinggevende of uw personeelsadviseur kan dit traject voor u aanvragen.
Euflex brengt hierna een offerte uit.
Bent u medewerker van de TU/e, dan zijn er voor u geen kosten aan dit traject verbonden.
Voor medewerkers bij 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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