Leeswijzer Jobcoach
Obvion vindt dat werkloze klanten met een dreigende betalingsachterstand geholpen
moeten worden bij het vinden van een baan. Dit geldt ook voor klanten die nu nog een
baan hebben maar hun baan dreigen te verliezen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar
ze werken gaat reorganiseren. Met het Jobcoach programma ondersteunen wij u bij het
zoeken van een nieuwe baan in samenwerking met Right Management, onderdeel van
Manpower.

In deze leeswijzer leggen wij u kort uit
wat de Jobcoach inhoudt, wat de
mogelijkheden zijn en hoe u hiervoor
in aanmerking komt. Want u kunt ook
gebruik maken van de Jobcoach op
het moment dat u nog niet ontslagen
bent.
VOOR WIE?
Klanten van Obvion die ongewild werkloos zijn of
dit binnenkort worden en hierdoor mogelijk betalingsproblemen hebben (of krijgen). Het programma
kan u helpen om snel weer een passende baan te
vinden. Het biedt geen garantie, maar vergroot wel
de mogelijkheden bij het vinden van een nieuwe
baan. Het Jobcoach programma richt zich op uw
ambitie of passie. Dat betekent dus niet altijd solliciteren maar in sommige gevallen misschien wel voor
uzelf beginnen als zelfstandig ondernemer.

HOE ZIET HET JOBCOACH
PROGRAMMA ERUIT?
Het programma bestaat uit een aantal gesprekken
en workshops. Deze volgt u met enthousiasme. Lukt
dit niet, bijvoorbeeld door de reisafstand, dan wordt
het hele programma via video-coaching (Skype)
aangeboden. Het succes van het programma is
mede afhankelijk van uw eigen motivatie.
Het jobcoach programma duurt in totaal maximaal
9 maanden en bestaat uit 3 fases.
Fase 1 – Jobcoach (3 maanden)
• Intakegesprek
• Persoonlijke coachingsgesprek
• Loopbaananalyse (workshop)
• Personal branding (workshop)
• CV & LinkedIn (workshop)
• Netwerken & sollicitatie gesprek (workshop)
Fase 2: Jobhunting (3 maanden)
• Individuele coaching: actief en ondersteunt de
markt op
Fase 3: Doorlopende ondersteuning (onbeperkt)
• Toegang tot het e-portfolio ’RightEverywhere’
• Support van de Career Coach Helpdesk
Diverse hulpmiddelen voor het succesvol benaderen
van de arbeidsmarkt.
• CV-generator
• Voorbeeldbrieven
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WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

WAT KOST HET?

Het enige wat wij vragen is dat u met de juiste
motivatie en toewijding deelneemt aan dit
programma.

Voor klanten van Obvion die in aanmerking komen
voor dit programma is deelname gratis. Eventuele
reiskosten zijn wel voor eigen rekening, deze worden niet door Obvion vergoed.

HOE MELDT U ZICH AAN?
Het kan zijn dat u door ons benaderd bent voor
deelname. U kunt ook zelf aan ons doorgeven dat u
gebruik wilt maken van het Jobcoach programma.
Bel dan met onze afdeling Preventief Beheer:
T 088 - 14 70 223. Wij ondersteunen u vervolgens
verder in het aanmeldproces en samen met u
bespreken we of het Jobcoach programma het
juiste voor u is. Past het programma bij uw verwachtingen en behoeftes dan voorzien wij u van
een aanmeldlink en informatie over de te volgen
stappen.
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