Ontdek je
talent &
ga aan
het werk

Lef op de arbeidsmarkt: Durf jij?
Het zal je maar gebeuren. Je bent werkloos geraakt en je hebt je leven niet
(meer) goed op de rit. Bij Talentcoach
weten we dat het soms heel moeilijk kan
zijn. Maar we geloven in kansen. Wij kijken
naar jouw mogelijkheden, zodat je een
nieuwe start kunt maken. Wat we van jou
vragen? Een gezonde dosis lef!
Wat bieden we jou?
Als je in de bijstand zit, wil je vaak wel werken. Maar
je weet niet goed meer hoe je het moet aanpakken.
Je voelt je buitenspel staan op de arbeidsmarkt.
Talentcoach helpt je met het programma LEF op de
arbeidsmarkt om weer de regie te pakken. In 7 stappen
ontdek je je talent en werk je toe naar een videopitch.
Zo is het nog maar een kleine stap naar betaald werk.
Je wordt begeleid door een coach uit het bedrijfsleven.

Wat levert het op?

✓✓ Je zelfvertrouwen groeit
✓✓ Een mooie profielfoto & videopitch
✓✓ Je zet weer stappen op de arbeidsmarkt
Iets voor jou?

✓✓ Ben jij tussen de 25 en 55 jaar?
✓✓ Ben je minimaal een jaar werkloos?
✓✓ Woon je in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam?
✓✓ Heb je (dreigende) schulden gehad?
✓✓ Ben je gemotiveerd weer aan het werk te gaan?
Kennismaken?
Stuur een mail naar aanmelden@talentcoach.nl met
je naam, woonplaats en telefoonnummer. Wij nemen
spoedig contact met je op.

Onderdelen LEF programma

✓✓ Match: we verbinden jou met een coach uit het
bedrijfsleven

✓✓ Online training: een onweerstaanbaar cv
✓✓ Workshop: imago & identiteit
✓✓ Storytelling: wat is jouw verhaal?
✓✓ Videopitch & profielfoto
✓✓ Sollicitatietraining met LEF
✓✓ Pitchevent: laat je videopitch zien aan mensen uit
het bedrijfsleven

“Het is niet makkelijk om werkloos te zijn.
Maar geef nooit op! Het lukte mij eerst
ook niet. Mijn droom? Een baan in de
financiële sector. Ik wist niet goed hoe
ik mezelf moest presenteren. Dat heb ik
nu geleerd. In een korte video vertel ik waarom een
werkgever juist mij moet hebben. Ik heb nu een baan
bij de Belastingdienst.”
Fatima

Kijk voor al onze programma’s op www.talentcoach.nl

