
Ontdek wat 
jouw talenten en
kwaliteiten zijn

Zo maak jij bewuste keuzes 
voor jouw toekomst

Met het                                   TALENTENKOMPAS



 
Iedereen heeft talenten en
kwaliteiten, dus jij ook!

Als je weet wat jou écht plezier geeft kun je jouw route voor de toekomst veel beter
vormgeven. Je kan bewuster en doelgerichter keuzes maken en kiest een toekomst
die bij jou past. 

In een persoonlijk programma van in totaal 4 tot 6 uur ga je aan de slag met een
aantal opdrachten en tools onder begeleiding van een loopbaan-talentenbegeleider. 
Op het einde ontvang je niet alleen jouw eigen unieke Talentenkompas ook krijg je
een certificaat voor deelname.

Vanaf begin september starten de eerste persoonlijke trajecten.

WIL JIJ?!
- ontdekken wat je wilt?
- met een nieuwsgierige blik jezelf persoonlijk (verder) ontwikkelen?
- weten wat jou motiveert?
- weten hoe jij jouw talenten het best verder kunt ontwikkelen?
- de juiste toekomstkeuze maken die voldoening geeft?
- een passend beroep, studie of volgende stap kiezen die bij jou past?

WAT IS JOUW WINST!?
- deelnemen kost je niets! 
- jouw talenten en kwaliteiten zijn in beeld,
- jouw potentieel en mogelijkheden worden duidelijk,
- je weet wat jou boeit en waar jij gemotiveerd van wordt,
- je weet welke stappen jij kunt zetten voor jouw toekomst.

DEELNEMEN kan al als je:
- 18 jaar of ouder bent 
- (nog) geen diploma hebt welke hoger is dan mbo niveau 2.
Volg je bijvoorbeeld een MBO niveau 3 of 4 opleiding en heb je nog niet jouw diploma
behaald, ook dan kun je je aanmelden!

We vinden het wel belangrijk dat je enthousiast bent om deel te nemen.
Wil jij ook meedoen? Meld je dan nu snel aan. Er zijn een beperkt aantal plekken!
Aanmelden kan tot 1 november 2022.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Dat kan! Mail naar
talentenkompas_fr@outlook.com
Als je jouw naam en telefoonnummer doorgeeft, nemen wij contact op met jou! 
Je hoort van ons direct of je kan deelnemen, wanneer jij kan starten en waar het
plaatsvindt. 

Ook op de website van Boost.frl [Talentenkompas] kun je meer informatie vinden.
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