Loopbaanbegeleiding
Voor de juiste verbinding naar werk
Het kan voorkomen dat een medewerker geen voldoening en plezier meer haalt uit zijn werk. Dat heeft vaak
een negatief effect op zijn inzet. Margolin is een ISO gecertificeerd mobiliteitsbureau voor outplacement,
2e spoor en coaching, dat voldoet aan de vakinhoudelijke keurmerken en staat voor werk en toekomst. Het
uitgangspunt van Margolin is de mens en zijn mogelijkheden. Vanuit deze basis zoekt zij de juiste verbinding
naar werk, vanuit de visie dat werken gelukkig maakt.
Als uw medewerker de volgende signalen uitzendt, is het

Wat levert het u op?

raadzaam om Margolin in te schakelen:

•

•

van (extra) inkomen, maar weet niet hoe hij dit

•

Uw medewerker is zich aan het oriënteren op de

•

•
•

Uw medewerker weet hoe hij het beste kan
solliciteren en netwerken.

arbeidsmarkt en heeft geen inzicht in welk vak hij
wil uitoefenen.

Een onderscheidende cv en sollicitatiebrief voor
uw medewerker.

moet aanpakken.
•

Inzicht in welk soort banen het beste bij uw
medewerker passen.

Uw medewerker ziet noodzaak tot het genereren

•

Uw medewerker heeft toegang tot de huidige
vacatures die nu bij hem passen.

Uw medewerker heeft ondersteuning nodig bij het
maken van een cv en sollicitatiebrief en netwerken.

•

Uw medewerker is gemotiveerd om te veranderen.

Het lukt uw medewerker niet om geschikte vacatu

•

Een vergrote inzetbaarheid van de medewerker.

res te vinden op de arbeidsmarkt.
Loopbaanbegeleidingsgesprekken zijn maar een klein

Wat mag u verwachten?

onderdeel van de totale dienstverlening van Margolin.

Margolin biedt werkgevers, werknemers en particulieren

Als blijkt dat uw vraag uitgebreider of specifieker is, dan

loopbaanbegeleiding, een laagdrempelige dienst

levert Margolin u een offerte op maat.

verlening als ondersteuning bij het vinden van nieuw
perspectief. Deze dienst bestaat uit drie onderdelen:
1.

Drie adviesgesprekken met als inhoud:
a.

Achtergrond.

b.

Kennis, vaardigheden en drijfveren.

c.

Cv en sollicitatiebrief opstellen.

d.

Digitale profilering.

e.

Solliciteren en netwerken.

2.

Huiswerkopdrachten.

3.

Aansluiting op het Margolin Traject, een
matchingstool waarbij kennis, vaardigheden en
drijfveren worden gecombineerd met alle open
staande vacatures.

De kosten van de drie gesprekken en de matchingstool
bedragen € 650. Dienstverlening is exclusief BTW.

U kunt contact met ons opnemen via het Snelverwijspunt van Zorg van de Zaak Netwerk, waar Margolin deel van uitmaakt.
Telefoonnummer: 088 – 277 88 01 of via e-mail: info@snelverwijspunt.nl.

