MASTERINGTHEARTOFWORK
Digne Consult voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

TALENT ONTWIKKELING
Doel
Stel je voor hoe het zou zijn om een carrière te hebben die perfect bij je past. Hoe zou het
zijn om iedere ochtend wakker te worden met zin om naar je werk te gaan. Stel je voor dat je
dagelijks bezig bent met het optimaal inzetten van je talenten, je werk doet waar je voor gaat!
Hoe zou het zijn om succesvol te zijn, terwijl je betrokken bent bij activiteiten waar je van
geniet? Niets verspilt menselijke energie meer is dan een slecht passende baan en het niet
gebruiken van je talenten. Onze missie voor dit programma is om je te helpen om inzicht te
krijgen in je talenten en te checken of je huidige carrière daarbij aansluit.
Resultaat:
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst en te kiezen voor een carrière
die daarbij aansluit
Duidelijkheid over je carrière pad
Overzicht van je talenten en inzicht je ze gebruikt
Een blauwdruk van je carrière

Inhoud
Stap 1 "Wie ben ik? '
Het ontwerpen van mijn levenslijn
Wat denkt mijn omgeving van me?
Persoonlijkheidstest
Stap 2: "Wat wil ik?"
Wat zijn mijn carrière dromen?
Hoe goed sluit mijn huidige baan en carrière aan bij mijn talenten?
Persoonlijke waarden in je carrière?
Stap 3: "Wat ben ik toe in staat?"
• Analyseren van mijn talenten en werkervaring
• Hoe zou het zijn om een carrière te hebben die perfect aansluit?
• Mijn carrière Blueprint
• Het ontwikkelen van een krachtige en realistische doelstelling voor de toekomst;
Wat is mogelijk ? Realistisch? Hoe ver kan ik reiken?

Structuur
Deze eendaagse training combineert het testen van de natuurlijke capaciteiten, talenten,
vaardigheden, met verkenning van je persoonlijkheid, temperament, waarden, verplichtingen,
passies, spiritualiteit, gewoonten en leefstijlen. Wij helpen je je talenten te ontdekken en
verkennen met je de werkomgeving die daar het beste bij aansluit. Je krijgt inzicht in alles
wat echt belangrijk voor je. Aan het eind van de dag voeg je alle stukjes samen in een
praktische, haalbaar stappenplan. De beste carrière is binnen handbereik!

Doelgroep
Deze training is voor professionals die inzicht willen krijgen in hun talenten en de baan en
carrière die daar het beste bij aansluit.
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