Next Career Traject
Wat is het
In een Next Career Traject gaan we proactief en gericht de volgende stap in jouw professionele
carrière vinden. Op basis van je persoonlijke situatie, mogelijkheden en voorkeuren gaan we
gedurende 3-6 maanden met je aan het werk. Jij geeft aan welke sectoren en organisaties jouw
interesse hebben. Wil je een vervolgstap in je eigen of mogelijk een stap naar een nieuw
aanpalend vakgebied zetten? In dienst bij een corporate, MKB, start-up of als zelfstandig
ondernemer? Leer andere organisaties en functie gebieden kennen en begrijpen. Bouw een
relevant netwerk en laat je inspireren. Met intensieve begeleiding van je WeShareTalent coach
kom je tot een doelbewuste keuze en een succesvolle vervolgstap in jouw loopbaan.

Jouw Next Career Traject in stappen
1. Intake en bepalen richting.
Na een intensieve intake gaan we aan de slag. Op basis van jouw eisen en wensen
maken we een plan op maat waarin we alle elementen en activiteiten benoemen en
inplannen. Wat wil je ontdekken, in welke sector, bij welke organisaties, op welk
vakgebied? Wat is jouw toegevoegde waarde? In welke richting is uitbreiding / creatie
van een relevant netwerk nodig? Wat is haalbaar? Samen geven we vorm aan jouw
ultieme vervolgstap. Wij gaan vervolgens aan het werk om gerichte acties in het netwerk
uit te zetten.
2. Uitvoering en begeleiding.
Gedurende de doorlooptijd wordt je begeleid door jouw persoonlijke WeShareTalent
coach. Je ultieme vervolgstap wordt concreet gemaakt. Deze “pitch” gaan we gebruiken
(en aanscherpen) in alle connecties die je gedurende de looptijd gaat maken. Deze
bestaan uit gerichte 1-op-1 afspraken, inspiratie bezoeken, “kijkjes in de keuken”, korte
opdrachten en feedback sessies. Dit allemaal in de sectoren en bij organisaties en
functiegebieden zoals we die in stap 1 benoemd hebben.
3. Afronding en opstart.
Na uiterlijk 6 maanden ben je voorbereid en klaar voor de volgende stap in jouw carriere.
Twee maanden hierna plannen we een persoonlijke ontwikkel sessie voor optimaal
resultaat in jouw nieuwe omgeving.
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Agile begeleiding door WeShareTalent coach.
Gericht actieplan op basis van intake.
Maken en aanscherpen van “pitch”.
Facilitering en organisatie van connecties conform actieplan.
Vervolg ontwikkel sessie na start vervolgstap.
Doorlooptijd 3-6 maanden.
Investering € 3.000 exclusief BTW.
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