april 2016

LOOPBAANSCAN

Ontdek de mogelijkheden
op de arbeidsmarkt

LOOPBAANSCAN
Heeft u het idee dat uw medewerker meer kan, of denkt u dat het goed is om de loopbaan van
uw medewerker eens nader te bekijken? De loopbaanscan van GradusGroep biedt dan uitkomst.
De loopbaanscan geeft een goed inzicht in wie uw medewerker is, wat diens ambitie is en
mogelijkheden zijn.

WAT LEVERT HET OP?
De loopbaanscan geeft een goed overzicht van de kwaliteiten en aandachtspunten van uw
medewerker en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Daarnaast wordt duidelijk wat uw medewerker motiveert en of de huidige functie daar wel
voldoende bij past. Aan de hand van de loopbaanscan kunt u met uw medewerker praten over
verstandige vervolgstappen. Het doel is het zelfbewustzijn van uw medewerker op de arbeidsmarkt
te versterken, ongeacht of een loopbaanswitch aan de orde moet komen.

WAT KAN UW MEDEWERKER VERWACHTEN?
WEEK 1:
• T elefonische intake en uitwisselen van kerngegevens met een gespecialiseerde coach.
Toegang geeft tot de online testset. Tijdens de intake wordt gekeken op welke loopbaanvragen de medewerker antwoord wenst. Na afloop van het gesprek maakt de kandidaat
een aantal tests. Deze zijn deels aangepast aan het niveau van de kandidaat.
WEEK 2:
• Maken online test en invullen vragenlijst.
De kandidaat kiest een geschikt moment om de online test te maken en de vragenlijst in
te vullen. Na het voltooien van de test ontvangt de medewerker online de resultaten.
WEEK 3:
• Eerste persoonlijke nabespreking met de gespecialiseerde coach.
Tijdens dit gesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) worden de testresultaten en vragenlijst
besproken. Indien nodig krijgt de kandidaat één of meerdere (huiswerk) opdrachten mee.
WEEK 4:
• Tweede persoonlijke nabespreking met de gespecialiseerde coach.
Dit is een afrondend gesprek. Tijdens dit gesprek worden de huiswerkopdrachten
besproken en krijgt de medewerker antwoorden op de loopbaanvragen. Achteraf
ontvangt de kandidaat het conceptverslag waarin naast de antwoorden op loopbaan-
vragen ook de arbeidsmarktkansen vermeld worden. Na de vaststelling van het verslag
rapporteert GradusGroep aan u.

KOSTEN
Aan het eind van de loopbaanscan is er een duidelijk beeld van uw medewerker. t.b.v.
diens loopbaanontwikkeling. Het onderzoek kost € 795,- (incl. BTW, excl. reiskosten).

GEÏNTERESSEERD?
Aanmelden voor de loopbaanscan kan via www.gradusgroep.nl. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u bellen met 0348 - 748 118 of laat uw gegevens achter op de website, wij nemen
dan contact met u op.
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