Ik wil mijn passie vinden

ze vraagt zich af Kan ik dat wel? Ik heb geen papieren….

Dat zei mijn coachee gisteren meermalen in het
kennismakingsgesprek. Ze wil graag – na een burn out –
weer met plezier naar werk.

Ik liet haar vertellen over haar cv en wat bleek (zoals vaak):
ze kan veel meer dan ze opschreef. Al vragende kwamen
we er snel achter waar haar hart ligt en waar ze goed in is.

Maar….een passie vinden? Ik weet het niet hoor. Als je
ergens gepassioneerd over bent, weet je heel goed wat dat
is. Toch? Wat het zicht op haar passie belemmert, is haar
‘gebutste zelfvertrouwen’. Deep down weet ze prima wat ze
wil, maar…

‘Voor de zekerheid’ gaat ze wat testjes doen, daarna zoeken
we uit hoe het werk dat ze wil gaan doen in functietermen
heet. Dat is vast niet Bedrijvendokter of Dingen van de
grond tillen.
Passie vinden? Peanuts!

Spreekuur voor uitgesollicteerden

Workshops werk en loopbaan deze zomer

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis uit Delft eo. houdt
spreekuur voor sollicitanten die (in eerste instantie) zijn
afgewezen. Daar krijgen zij tips voor verbetering van cv
en motivatiemail. Dat klinkt als een procedure voor
afgewezen baanzoekers.

• Een aantrekkelijk cv anno 2018

- 8/6 en 20/7

• Ken je talenten

- 15/6 en 7/9

• Netwerken werkt! Tips en trucs

- 29/6 en 14/9

Een mooi, op het eerste oog sympathiek initiatief. Beter
lijkt me preventief te werk te gaan en te zorgen – voordat
je gaat solliciteren – dat je cv en motivatiemail en
LinkedIn-profiel in orde zijn.

• Grip op werkstress

- 13/7 en 21/9

Wil je goed voorbereid op sollicitatiepad? Kom dan naar
mijn wekelijkse loopbaanspreekuur in de bibliotheek.

Op vrijdagochtenden van 9.45 tot 11.45 / maximaal 5
personen / gaat altijd door / scherp geprijsd: 35 Euro
particulieren en 65 Euro bedrijven / informele setting /
nabij station Haarlem-C / ruimte voor persoonlijke vragen
/ aanmelden: info@sannehoogervorst.nl

Spreekuur
Heb je een loopbaanvraag? Kom naar het wekelijks – gratis - spreekuur bij het Loket – begane grond - van de Bibliotheek Haarlem
Centrum (Gasthuisstraat 32, 2011 XP) op maandagen tussen 19 en 20 uur.

