Loopbaanrapportage
Biedt zicht en richting op nieuwe werkperspectieven!
Het loopbaanrapport helpt om nieuwe perspectieven te bieden en om sleutels inzichtelijk te maken
die relevant zijn voor een volgende stap in de loopbaan. Inzicht wordt geboden vanuit de huidige
mogelijkheden . En er worden nieuwe perspectieven op basis van toptalenten en werkrichtingen
geboden. Je kan concreet aan de slag met de volgende loopbaan (ontwikkel) vraagstukken!

Profilizer® Methode

Van individu tot totale organisatie, vergroten organisatie rendement

Uitgangspunt

Voor dit soort vragen biedt het Profilizer loopbaanrapport inzicht en ondersteuning. Iedereen is multi–getalenteerd en de
online talentenmeting maakt dit inzichtelijk. De zichtbaar te maken talenten geven krachtig richting. De mogelijke volgende
stappen in een carrière worden concreet inzichtelijk gemaakt zodat bewegingen kunnen ontstaan.

Voordelen van het loopbaanrapport:


Een rapport dat de kandidaat serieus neemt.



Vanuit het rapport ontstaat snel inzicht in zijn/haar sterke punten.



Het rapport biedt nieuwe perspectieven door werkrichtingen, op basis van de ISCO (International Standard Classification
of Occupations), aan te reiken waar de talenten van de kandidaat tot wasdom kunnen komen zowel binnen als buiten een
organisatie



Het rapport biedt sleutels om patronen te doorbreken, door anders te kunnen zoeken vanuit inzagen in talenten en
beperkingen.

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:


Veerkracht en stressoren; Hiermee wordt inzichtelijk hoe de arbeidsproductiviteit zich verhoudt en of de energie
op een productievere manier aangewend kan worden. Tevens worden sleutels tot vergroting van arbeidsproductivi
teit zichtbaar.



Leerstijl; Een inzicht in de leerstijl van de kandidaat. Hoe wordt geleerd en waar bevinden zich de mogelijkheden om
het leerrendement te vergroten?



Coöperatieve stijl; Een inzicht in de manieren en voorkeuren binnen samenwerkingsverbanden.



Affiniteiten; Een weergave van de voorkeuren voor werkomstandigheden



Best passende werkrichtingen; Een drietal werkrichtingen worden gepresenteerd op basis van aanwezige talenten



Best scorende competenties en uitwerking competenties best passende beroepen; In één oogopslag worden
de sterke en zwakke punten beschreven.



Uitwerking per competentie; Uitgedrukt in gewenst gedrag en de mate van ontwikkeling van de medewerker
hierop. In het rapport wordt eenvoudig inzichtelijk gemaakt welke relevant gedrag benut, ontwikkeld of op
geïntervenieerd dient te worden.

Algemeen:
Dit product is een onderdeel van de Profilizer-Methode. Deze methode is een complete oplossing voor instroom, ontwikkeling ,
tranisitie, werkrelatie, groep en organisatievraagstukken. De basis hiervan is een beproefd online-talentmeetinstrument
waarmee individuele of groepsrapportages worden gegenereerd. Het instrument is in eigen beheer ontwikkeld.

Voor meer informative over selectie, ontwikkel, re-integratie, relatie, groep en organisatievraagstukken, ga naar : www.Profilizer.nl
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