The (He)art of Speeching

Back 2Work Training

De kunst van het constructief en inspirerend overbrengen van
informatie en nieuws, goed of slecht. Wanneer jij een functie hebt
waarbij het regelmatig voorkomt dat je een groep mensen moet
OUT OF THE BOX training. Voor iedereen die een ‘gewone’ sollicitatie
toespreken, dan is deze training voor jou bestemd. De aanleiding
training meer dan beu is en nieuwe inzichten en vaardigheden wil m.b.t.
voor een speech is divers: een presentatie van bijvoorbeeld de jaarhet vinden
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In het begin is er het vertrouwen dat het goed komt. Na 3 maanden vol
sollicitaties en afwijzingen, slaat dit om in bezorgdheid: ga ik nog wel
een baan vinden ? Na 6 maanden zonder werk ontstaan er gevoelens
van wanhoop, je komt met excuses: het komt door de crisis, leeftijd,
geslacht, afkomst etc. Na een jaar werkzoekende te zijn blijkt uit onderzoek dat de kans op mentale en psychische aandoeningen zeer groot is
door alle stress. Dit uit zich o.a. in een depressie: men laat de schouders
hangen, geeft op, weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde, moedeloosheid
en hulpeloosheid zijn vaak het gevolg. Om het leven toch draagbaar te
maken, leggen mensen zich erbij neer. Dit heeft onbewust een weerslag op
de sollicitatie vaardigheid en verkleint de kansen tijdens sollicitatie- of
netwerk gesprekken.

CTC gaat door waar andere sollicitatietrainingen stoppen. Bij ons draait alles om employability: het ontwikkelen van de optimale
inzetbaarheid van jezelf zodat je werk vindt EN behoudt. CTC hervindt met werkzoekenden de intrinsieke motivatie. Werken is
niet slechts een bezigheid om geld te verdienen vinden wij, het is een levensstijl. Je leert bewust te kiezen voor werk, carrière of
beter nog: missie. Dit alles in balans met je privé leven. Verder leer je werk en afwijzingen los te zien van de identiteit. Wij
helpen werkzoekenden om zichzelf en het vinden van werk in een positief perspectief te plaatsen. Ze krijgen krachtige tools mee
en herontdekken met veel plezier hun vechtersmentaliteit, identiteit en zelfvertrouwen. Velen die onze training hebben gevolgd
zijn inmiddels aan het werk, in goede gezondheid EN met veel plezier !

Wat je kunt verwachten:
Een intensieve training van 3 weken met een frequentie van 3 keer per week (ma, wo en vrij),
doel: positieve mindset met gedragsverandering en kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
In de training wordt o.a. ingegaan op: bekende sollicitatie skills en hiernaast gaan
wij in op de psyche en mentale welzijn van de mens: identiteit, persoonlijke leiderschap,
X factor, culturen in een bedrijf, balans, gunfactor, van overleven naar leven, imago,
belemmerende overtuigingen en nog veel meer.
De training vindt plaats in een sfeer van veiligheid, vertrouwen en openheid.
Muziek en fysieke inspanning (energizers) zijn onderdeel van de training. Dit is een
garantie voor de funfactor (lol en plezier).
Een sollicitatietraining was nog nooit zo leuk, leerzaam en out of the box !
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