
De zoektocht naar een nieuwe baan brengt vaak onzekerheid met zich mee. 
Maar óók kansen en perspectieven. Welke precies? Daar kom je stap voor stap 
achter. Samen met een eigen loopbaanadviseur start je een leerzaam traject. 
Wat zijn je talenten, wat wil je, welke functie past daarbij en hoe krijg je die? 
De baan krijgen die je wilt én die bij je past, daar draait het om. Samen met 
Compagnon ga je ervoor!

IN 7 STAPPEN NAAR DE BAAN DIE BIJ JE PAST
In het begeleidingstraject kun je het volgende verwachten.

1 Persoonlijke kennismaking. Je start met een gesprek met je loopbaanadviseur. 
 Klikt het? Dan stellen we samen het trajectplan op.
2 Wat is jouw waarde op de arbeidsmarkt? Hoe aantrekkelijk ben je voor 
 werkgevers (denk aan zaken als opleiding en werkervaring) en in hoeverre lukt het 
 je om je optimaal te presenteren? Samen brengen we in kaart wat nodig is om jouw 
 kansen op de markt te vergroten. 
3 Op zoek naar je talenten en mogelijkheden. Je werkt aan het vergroten van je zelfkennis en ontdekt 
 waar je talenten liggen en welke mogelijkheden daarbij passen. Zodat je een goed cv en profiel en 
 overtuigende sollicitatiebrief kunt opstellen.
4 Hoe ziet de markt er voor jou uit? We brengen je nieuwe potentiële werkomgeving in kaart. Dit 
 doen we door jouw persoonlijke wensen en ervaringen te koppelen aan arbeidsmarktdata. 
5 Jouw persoonlijke presentatie. Misschien wel het leukste onderdeel van het traject: jouw personal 
 branding. Samen voeren we netwerkgesprekken en werken we aan je presentatie, bijvoorbeeld via 
 een LinkedIn-training.
6 Sollicitatiecoaching en -training. We oefenen het sollicitatiegesprek en bereiden je voor op de 
 verdere procedure. Ook bij het arbeidsvoorwaardengesprek kun je rekenen op onze ondersteuning. 
7 Ondersteuning na afloop. Na het traject kun je altijd bij je loopbaanadviseur terecht met vragen.

Wij helpen je graag!
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Op zoek naar een 
nieuwe werkomgeving? 



HET RESULTAAT VAN DEZE 7 STAPPEN?
• Inzicht in je talenten, kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
• Een cv dat de aandacht van werkgevers trekt.
• Een sterk LinkedIn-profiel waardoor je vaker benaderd wordt voor werk.
• Een nieuwe passende functie of de start van je bedrijf.
 
WIE ZIJN WIJ?
Je krijgt een persoonlijke loopbaanadviseur van Compagnon. Compagnon werkt in heel Nederland  
met ervaren en gecertificeerde loopbaancoaches, ook bij jou in de buurt. Dit doen we al ruim 15 jaar  
voor verschillende professionals.

ZO BEGELEIDEN WE JOU:
• Persoonlijk, professioneel en continu met het gewenste resultaat voor ogen.
• Onze begeleiding is altijd maatwerk. Jouw eigen wensen en behoeften vormen de basis van het 
 traject om voor jou een duurzame nieuwe werkplek te vinden.
• We kijken naar jouw wensen én naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld naar de beschikbaarheid van 
 passende functies. Op basis van deze en andere data maken we de arbeidsmarkt inzichtelijk. 
 Zo kunnen we je een eerlijk perspectief bieden. 
• Wij gaan als een echte compagnon met jou om. Hoe? Door in te zetten op onderling vertrouwen 
 als basis voor een optimale samenwerking en gezamenlijke groei.

WAT IS NU DE VOLGENDE STAP?
Nadat je bij ons bent aangemeld krijg je binnen twee werkdagen van ons een telefoontje  
voor een eerste kennismaking. Heb je voor die tijd al wat vragen? Mail ons dan even  
via careerservices@compagnon.com. Of bel, app of mail met Malou Lambregts, Consultant Career Services,  
via 06 - 38 03 69 76 of lambregts@compagnon.com.
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